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استخدام المناقشات الجماعية غير المتزامنة عبر الويب في تنمية القيم 

األخالقية البحثية ومهارات البحوث في التعليم الصناعي )متقدم( لدي دارسي 

 وأثرها علي اتجاهاتهم نحو التعلم عبر الويبالدكتوراة بكلية التعليم الصناعي 
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استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف تنمية القيم األخالقية البحثية ومهارات 

البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( لدي داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي وأثرها 

 التعلم عرب الويبعيل اجتاهاهتم نحو 

 د. سيد حممد زروك

، ، مرصكلية الرتبية، جامعة حلوان ،أستاذ مساعد املناهج وطرق تدريس التعليم الصناعي

dr.s.zarrouk@gmail.com 
 م2019/ 15/5قبلت للنرش يف    م 2019/  10/2قدمت للنرش يف 

                                                   ضعف مهارات داريس مرحلة الدكتوراه يف البحوث يف التعليم  "                   حتددت مشكلة البحث يف   :      امللخص  

                                                                                    الصناعي )متقدم( بسبب استخدام أساليب التعليم التقليدية، مما أدي إيل صعوبات ومعوقاات حتاو  

                                                                     القيم األخالقية البحثية، وأثر ذلك يف قصور انجاز بحوثهم بدقة ووضوح، وضعف     بعض           دون تنمية 

        تعليماي            تصاميم نماوذ                         وما  ثام اساتهدال الدراساة   ،  "                          االجيايب نحو التعلم عرب الويب.        اجتاههم

                                                                                    الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب، وتنمياة القايم األخالقياة البحثياة، ومهاارات 

   ياة                                                                                      البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( لدي داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي، وقياا  اعال

                                                                                     استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف تنمية مهارات البحاوث يف التعلايم الصاناعي 

                                                                               )متقدم(، وقيا  أثر استخدام املناقشات اجلامعياة غاري املتزامناة عارب الوياب عاا اجتاهاات داريس 

        الوصايي      املانهج                       ، وقاد اتباه هااا البحاث                                                   الدكتوراه نحو التعلم عرب الويب بكلية التعلايم الصاناعي

                                                             وإعداد قائمة القيم األخالقية البحثية، ومهاارات البحاوث يف التعلايم         النظري            إعداد اإلطار    يف       تحليا  ال

                 الساتخدام املناقشاات         تعليماي                 بناا  نماوذ  تصاميم     عناد           التجريبي                            الصناعي )متقدم(، واملنهج شبه 

                                بحثياة، ومهاارات البحاوث يف التعلايم                                                     اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف تنمية القايم األخالقياة ال

                              ضو  تيسري النتائج تام التوصاإ إ     يف   ، و      امليداين                              ، وإعداد أدوات البحث والتجريب                الصناعي )متقدم(

                                توصيات ومقرتحات م  أمهها ما يىل:
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  رضورة تطبيق نموذ  التصاميم التعليماي املقارتح يف التادريس بكلياة التعلايم الصاناعي                                                                        

                                 إلكساا  داريس الادكتوراة مهاارات بحاوث    ة        اإللكرتونيا                         باستخدام املناقشاات اجلامعياة 

                                                                                 التعليم الصناعي، والقيم األخالقية البحثية، وحتقيق االجتاه اإلجيايب نحو التعلم عرب الويب. 

 الدكتوراة بكلية التعلايم الصاناعي الساتثامر أوقاا م يف التواصاإ عارب                 تنمية وعي داريس                                                           

         اإللكارتوين                                                               شبكات التواصإ االجتامعي م  خال  اهلواتف املحمولة وتوظييها يف التعليم 

              جلميه املقررات.

  رضورة وجود دليإ للقيم األخالقية لباحثي التعليم الصناعي الاي يسهم يف إعداد أبحاث                                                                            

                     جما  التعليم الصناعي.              جادة وصادقة يف 

              مهاارات البحاوث   ،                      القيم األخالقية البحثياة  ،                                     املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب                الكلامت الداللية: 

                           جتاهات نحو التعلم عرب الويب.    ، اال               التعليم الصناعي  ،                  يف التعليم الصناعي
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Abstract: The problem of research was concentrated in: " The weakness of doctoral 

students ' skills in research in industrial education (advanced) because of 

the use of traditional teaching methods, which led to difficulties and obstacles 

to the development some ethical values of research, and the impact in the palaces of 

the completion of their research clearly and accurately, and the weak trend of Positive 

towards learning across the web. " The study then aimed to design an educational 

model for the use of asynchronous group discussions across the web, the development 

of research ethics, research skills in industrial education (advanced) for doctoral 

students at the Faculty of Industrial Education, And the impact of the use of 

asynchronous group discussions on the web on PhD's attitudes towards web learning 

at the Faculty of Industrial Education. This research was followed by an analytical 

descriptive approach in the preparation of the theoretical framework and the 

preparation of a list of ethical values Research and research skills in industrial 

education (advanced) and semi-experimental approaches in building an educational 

design model for the use of asynchronous group discussions across the web in 

developing ethical research values, research skills in industrial education (advanced) 

He urged experimentation and field, and in the light of the interpretation of the results 

have been reached recommendations and Suggestions including the following: 
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 The need to apply the model of educational design Suggestion in teaching at 

the Faculty of Industrial Education using electronic group discussions for the 

acquisition of PhD students industrial education research skills, ethical 

research values, and achieve a positive trend towards learning through the 

web. 

 Develop the awareness of the PhD students in the Faculty of Industrial 

Education to invest their time in communicating through social networks 

through mobile phones and employing them in e-learning for all courses. 

 The need for a guide to the ethical values of industrial education researchers, 

which contributes to the preparation of serious and honest research in the 

field of industrial education. 

Key words:  asynchronous group discussions,  web to develop research, ethic values, 

research skills, industrial education, attitudes toward learning via the web. 
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Summary: 

The Internet provides many types of interactive communication in e-learning E-

Learning , The most important of which are asynchronous group electronic discussions 

which can contribute to the enrichment of research teaching activities in industrial 

education (advanced), which has the greatest impact on the achievement of research by 

industrial research researchers, while providing an electronic learning environment that 

promotes the development of research ethical values that contribute significantly In the 

accuracy, clarity and transparency of the procedures and results of industrial education 

research, providing a variety of activities to promote education, enriching the learning 

environment with interactive activities enabling doctoral students to acquire the ethical 

values of research and research skills and research in the field of industrial education 

Bass Yup is interesting . 

The research problem was centered in  " The weakness of doctoral students ' skills 

in research in industrial education (advanced) because of the use of traditional teaching 

methods, which led to difficulties and obstacles to the development  ethical 

values of research, and the impact in the palaces of the completion of their research 

clearly and accurately, and the weak trend of Positive towards learning across the web . ". 

The study then aimed to design an educational model for the use 

of asynchronous group discussions across the web , the development of research 

ethical values , And research skills in industrial education (advanced) for doctoral 

students at the Faculty of Industrial Education, and to measure the effectiveness of 

the use of group discussions is synchronized across the web 

in the development of research skills 

in industrial education (advanced), and measuring the impact of the use of group 

discussions is synchronized across the web on the trends PhD towards web learning at 

the Faculty of Industrial Education. 

The researcher used in this research descriptive analytical method; semi-

experimental approach, according to the following steps: 
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First: An analytical study of references, research and previous studies related to the 

subject of research, through the following axes: 

- The first axis: The nature of the PhD students and the reality of their preparation 

in the Faculty of Industrial Education. 

- The second axis: Research in industrial education (its concept - importance - 

objectives - skills). 

- The third axis: the ethical values of research (concept - importance - 

classification). 

- Axis 4: Asynchronous group discussions across the web. 

Second: Determine the list of ethical research values and research skills in industrial 

education (advanced) required for doctoral students at the Faculty of Industrial 

Education, according to the following: 

1. Study and analysis of references, research and previous studies related to ethical 

values and skills of scientific research and action research in industrial education. 

2. To determine the list of ethical values of research and research skills in industrial 

education (advanced) by surveying the views of the group of arbitrators. 

3. Prepare the list in its final form in accordance with the opinions of the arbitrators. 

Third, designing an educational design model to use the asynchronous group 

discussions through the web in developing the research ethical values and research 

skills in industrial education required for the PhD students at the Faculty of 

Industrial Education, and controlling the model by presenting it to a group of 

arbitrators for their opinions and making changes in the light of their opinions And 

the application of its stages in field experimentation of the research as follows: 

Phase I: Selection and preparation of educational needs: 

The stage of analysis of educational inputs included the following steps: 
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- Sense of the problem and identify and analyze the needs of learners, and choose the 

appropriate physical learning environment and preparation where an electronic discussion 

panel was built asynchronous using the program Zeta boart , And the preparation of 

available human resources, where the training of students to use the panel of electronic 

discussions asynchronous, and was set general goals in the light of the philosophy and 

foundations of the preparation program PhD students As follows: 

- Acquisition PhD students at Faculty of Industrial Education, presented research skills in 

industrial education (advanced), and developed their research ethics through the use of 

asynchronous group discussions on the web in the study of research topics in advanced 

industrial education (selecting the subject, Theoretical research and formulation, 

implementation of research procedures, writing research report, self-evaluation of 

research). 

Phase 2: Design and construction of scientific collective electronic discussion system: 

1. Defining philosophy. 

2. Determine the educational bases. 

3. Identify and formulate educational goals. 

4. Preparation of scientific content in a manner suitable for asynchronous group 

electronic discussions. 

5. Selection of educational strategies. 

6. Identification of educational activities. 

Phase III: Preparation and design of standards and scientific tests for research: 

First: Preparation of the test of the Situations of research skills in industrial education 

(advanced) (preparation and design researcher). 

Second: Preparation of a measure of the ethical values of research for doctoral students at 

the Faculty of Industrial Education (preparation and design of the researcher). 
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Dr. Zarrouk, Sayed Mohammad 

Volume (2) No. (4) 2019 

203 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6 

 

Third: To prepare a measure of the trend towards web learning for PhD students in the 

Faculty of Industrial Education (preparation and design of the researcher), and then to 

verify their honesty and measure their stability. 

Phase 4: Scientific control of teaching and evaluation tools. 

Two e-courses were conducted in the teaching of five topics for asynchronous 

group discussions via the web on the choice of the research topic and the preparation of 

his plan. The research tools were implemented twice at a 14-day interval on a sample of 

students of the wood industry. , At the beginning of the first semester of the academic year 

2017/2018. 

The aim of the exploratory experiment was to identify the extent to which the use 

of electronic group discussions is not synchronized to its objectives in the light of the 

model of Suggestion educational design, to identify the strengths of the force to strengthen 

it and the weaknesses to strengthen it, to test the use of the Internet in electronic group 

discussions to ensure the safety of operation, And to identify their past experiences with 

these electronic group discussions, as well as to calculate the time and consistency of the 

research tools, and to know the clarity of the instructions and anything else that may be 

mysterious to the learners. 

Phase 5: Field Experimentation: 

The researcher experimented with research in order to measure the effectiveness of 

using asynchronous group discussions through the web in developing the research skills in 

industrial education (Advanced), the research ethics of the doctoral students at the Faculty 

of Industrial Education, This research was based on semi- experimental design of 

the same group One Group Pre-Test, Post-Test Design , And the sample was randomly 

selected from the doctoral students at the Faculty of Industrial Education, which was 16 

students. 

The application was planned for the second semester of the academic year 

2017/2018, 
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The researcher applied research tools (test Situations of research skills in industrial 

education (advanced) - a measure of the research ethic values of doctoral students in the 

Faculty of Industrial Education - a measure of the trend towards online learning for 

doctoral students in the Faculty of Industrial Education) before starting the use of 

asynchronous group electronic discussions of doctoral students Sample search 

in the specified time plan time, then the researcher using the electronic discussion group is 

selected in the simultaneous teaching of research skills in industrial education, 

research and ethical values in the light of the time plan, then the researcher b To 

apply for the same dimensional search tools on the students research sample according 

to the plan described time, so as to ensure the achievement of specific educational goals. 

Phase 6: Educational Outputs (Educational Results): 

Search results, interpretation and discussion: 

The researcher analyzed and extracted the results of the research experiment in 

order to measure the effectiveness of using asynchronous group discussions through the 

web in developing the research skills in industrial education and the ethical values of the 

doctoral students at the college of industrial education. Industrial education, by answering 

the following questions: 

1. What skills of industrial education research should be developed by the PhD 

students at the Faculty of Industrial Education? 

2. What are the ethical values of research necessary to achieve industrial education 

research clearly, accurately and transparently? 

3. What is the Suggestion design model for the use of asynchronous group 

discussions on the web in developing research skills in industrial education 

(advanced) and the ethical values of research at the PhD students at the Faculty of 

Industrial Education? 

4. How effective is the use of asynchronous web discussions in the development of 

research ethical values and research skills in industrial education (advanced)? 
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5. What is the impact of the use of asynchronous group discussions on the web on 

PhD students' attitudes toward web learning at the Faculty of Industrial 

Education? 

The first and second questions were answered through the preparation of a list of 

ethical research values and research skills in industrial education required for the doctoral 

students in the Faculty of Industrial Education mentioned above. Simultaneously through 

the web in the development of research skills in industrial education (advanced), and 

ethical research values of doctoral students at the Faculty of Industrial Education has been 

presented in advance. 

The statistical program was used SPSS In the treatment of the scores of 

the statistical research group , and to arrive at the results of the experience of measuring 

effectiveness and impact, in order to answer questions IV and V and verify the hypotheses 

associated with them . 

The results of experimentation and field to use discussions Table Maip is 

synchronized across the web for the development of research skills in industrial education 

(advanced), moral values research they have doctoral students at 

the Faculty of Industrial Education, and to achieve a positive trend towards learning 

across the web have. 

Research recommendations and Suggestion researches: 

The discussion and interpretation of the results resulted in the following 

recommendations and Suggestions: 

1. The need to apply the model of educational design Suggestion in teaching at the 

Faculty of Industrial Education using electronic group discussions for the 

acquisition of PhD students industrial education research skills, ethical research 

values, and achieve a positive trend towards learning through the web. 

2. Develop the awareness of the PhD students in the Faculty of Industrial Education 

to invest their time in communicating through social networks through mobile 

phones and employing them in e-learning for all courses. 
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3. The need for a guide to the ethical values of industrial education researchers, 

which contributes to the preparation of serious and honest research in the field of 

industrial education. 

4. Providing the halls of the College of Industrial Education with educational means 

and learning resources (such as interactive whiteboard) connected to the Internet, 

which contribute greatly to enriching the educational process through the use of 

electronic discussions in the teaching of theoretical and practical courses. 

5. Providing the library of the Faculty of Industrial Education with books and 

technical references related to industrial education research, ethical research 

values, and web learning. 

6. The need to use new and varied assessment methods to cover all aspects 

(cognitive aspects - technical aspects - emotional aspects) with a focus on 

scientifically-measured standards and tests. 

7. Design programs for the preparation of doctoral students in the Faculty of 

Industrial Education based on e-learning to include the model of the Suggestion 

educational design. 

8. Preparing a charter for the ethics of industrial education research, which is 

committed to all researchers of industrial education colleges. 

- Suggestion researches: 

1. The effectiveness of an electronic learning environment that is Suggestion for the 

preparation of academic masters in the Faculty of Industrial Education and its 

impact on their research efficiency. 

2. Employment of electronic means of social communication using mobile phones, 

in the development of academic skills of the PhD students at the Faculty of 

Industrial Education. 
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Design a virtual learning environment for the development of the ethics of 

scientific research, critical thinking, and its impact on the research efficiency of Masters 

students in industrial education colleges. 

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6


 د. سيد حممد زروك

 م2019( 4( العدد )2)املجلد 

 

208 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 ةمقدم

                                                   املجتمعات االنسانية يرتكاز عاا البحاث العلماي يف جمياه جمااالت          وازدهار             إن تقدم ورقي 

                                                                                احلياة، والتي تتحقق جودته عا مدي متك  الباحثون م  مهارات البحاث العلماي وبحاوث اليعاإ 

                                                                        بالقيم األخالقية البحثية، حيث قا  رسو  اهلل ) صا اهلل علياه وسالم( إناام بعثال ألمتام            والتزامهم

                                                              الباحثون بالقيم األخالقية البحثية كانل أبحاثهم مضللة يف إجرا ا اا       يتحىل                     مكارم األخالق، اإن مل 

                                                                                     ونتائجها غري قابلة للتعميم، مما يؤثر بالسلب عا املجتمه، ويؤدي تطبيقهاا إيل كثاري ما  املشاكالت

         املعقدة. 

        ن الدو   أ  2010      للعام    (         والثقااة       والعلم        للرتبية            األمم املتحدة      نظمة م(         اليونسكو      تقرير      ويؤكد

       العاملي       املستوى   عىل       املتوسط      العدد   أن    ا علاما       نسمة،      مليون    لكإ     باحث 136   عىل     يزيد  ال               العربية تعد ما

           املعرااة، مماا     رشا    عاىل         واعتامدهاا       املنتجة          االقتصادية         القطاعات    ضعف   إ       إضااة      ا باحثاا،   1081     يبلغ

                                                                           يتطلب مواجهة معوقات وصعوبات إعداد البااحث  يف جمياه املجااالت وبخاصاة بحاوث التعلايم 

                                                                                     الصناعي التي ختدم املجا  التكنولوجي والصناعي والتدريبي والتعليمي؛ وذلك باستخدام أسااليب 

                    التحديات املختلية.          ملواجهة                 للتعليم عرب الويب           إلكرتونية

                                 املجاا  التكنولاوجي والصاناعي  اتم عاا         وبخاصة              يف جميه املجاالت                  إن تزايد التحديات 

                                                                                  املؤسسات التعليمية مواجهة هاه التحاديات باساتخدام الوساائإ التكنولوجياة احلديثاة، وتوظياف 

                                                                              ا          تقنيات املعلومات واالتصاالت التياعلية لتحقيق أهداف عمليتي التعليم والتعلم الكرتونياا، وتقاديم 

                  عرب شبكة االنرتنل.           اإللكرتوين                                   تتخطي الزمان واملكان م  خال  التعليم                    ارص وخدمات تعليمية 

                                                         اجلامعية املتزامنة وغري املتزامنة م  أهم وسائإ االتصا  التياعا    ة        اإللكرتوني               وتعترب املناقشات 

                                                   ، حيث توار ارص وخدمات تعليمية يصاعب حتقيقهاا بالطريقاة    E-Learning         اإللكرتوين          يف التعليم 

                                                 وبخاصاة طاال  الدراساات العلياا، وكاالك يمكا  للمناقشاات           والدارسا                 التقليدياة للطاال  

                                                                           اجلامعية غري املتزامنة أن تسهم يف التغلب عا عاما الوقل واملكان وتواري ارص تعليمية    ة        اإللكرتوني

                                                           ي )املتقدم( لداريس مرحلة الدكتوراه بكلية التعليم الصناعي حيث                              أاضإ بالبحوث يف التعليم الصناع
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                                                                            تتميز البحوث بكلياة التعلايم الصاناعي بطبيعاة خاصاة اهاي تشامإ مازيج ما  اجلاناب اهلناديس 

ا.                                                                        ا       التكنولوجي واجلانب الرتبوي ايتم توظيف نتائج اجلانب اهلنديس للبحث تربويا

                                         املناسب ومواجهة ضعف االمكانات املادياة لكلياة                                  إن شبكة اإلنرتنل تسهم يف تواري الوقل 

                                                                                  التعليم الصناعي يف تواري املكان املالئم لتحقيق األهداف املنشودة، والتاي تاوار اليارص واتاربات 

اا متعاددة ما  وساائإ    ٬                                   التي يصعب حتقيقها بالطريقة التقليدية                             ا                  وكالك توار شبكة اإلنرتنال أنواعا

          اجلامعية غاري    ة        اإللكرتوني                    ، وم  أمهها املناقشات    E-Learning    وين     اإللكرت                         االتصا  التياعا يف التعليم 

                                                                                         املتزامنة والتي يمك  أن تسهم يف إثرا  أنشطة تدريس البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( مما يكون 

        تعماإ عاا           إلكرتونية                                                                        له أكرب األثر يف إنجاز باحثي التعليم الصناعي لبحوثهم، مه تواري بيئة تعليمية 

                                                                              ة القيم األخالقية البحثية التي تسهم بشاكإ كباري يف دقاة ووضاوح وشايااية إجارا ات ونتاائج     تنمي

ا م  تعزيز أنشطة التعليم، وإثرا  البيئة التعليمياة بننشاطة    ٬                    بحوث التعليم الصناعي               ا                                                         حيث توار أنواعا

          حث العلماي                                  القيم األخالقية البحثية ومهارات الب        اكتسا                                     تياعلية متك  داريس مرحلة الدكتوراة م  

                                                                                     وبحوث اليعإ يف جما  التعليم الصناعي بنساليب مشوقة، حيث تعوق االمكانات املادية غري املتوارة 

                                                                                   ألعضا  هيئة التدريس ختطيط وتنييا أنشطة تدريس البحوث يف التعليم الصناعي )متقادم( اجلامعياة 

                    بنعامهلم اتاصة واحلاجز           ارتباطهم                                                     للدارس  ألسبا  عدة م  أمهها الغيا  املتكرر للدارس  بسبب 

                                                                              الزماين واملكاين والاروت  االداري واملتمثاإ يف عادم تاواري املكاان املناساب وقلاة عادد السااعات 

                                                                                       التدريسية املخصصة للمقرر بالالئحة التي تعترب يف طور التجريب حلداثتها وم  ثم حتتا  إيل التعديإ 

                                 مإ ومكان اإلقامة، مماا يؤكاد عاا رضورة                           لبعض الدارس  لبعد مكان الع         االنتقا               العلمي وصعوبة 

                                       اجلامعية غري املتزامناة لتنمياة مهاارات البحاث    ة        اإللكرتوني                                    استخدام أعضا  هيئة التدريس املناقشات 

    وعا     ٬                                                                               العلمي والقيم األخالقية البحثية، لتحويإ التعليم التقليدي إ  تعليم إلكارتوين عارب الوياب

        بمشااركة           إلكرتونياة                                م داريس الادكتوراة بمناقشاات جماعياة                            أو التعلم االارتايض م  خال  قيا   ٬   بعد

                                                                                  عضو هيئة التدريس حو  املحاور املحددة ملقرر بحوث التعلايم الصاناعي يف األزمناة املناسابة لكاإ 
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                                                                          ابظهور اإلنرتنل أصبحل مراكز املعلومات قادرة بدرجة متزايدة عاىل الوصاو  إ  جاامعي    ٬    منهم

                  أو يف مقار أعامهلم.    ٬                               اي  قد يكونون متمركزي  يف منازهلم                             املعلومات م  داريس الدكتوراة ال

                                              اجلامعية غري املتزامنة قد أصابحل مهيانة بحاق ألن تقادم    ة        اإللكرتوني                    وم  ثم اإن املناقشات 

                                                 لبحاوث يف التعلايم الصاناعي )متقادم( التاي جتاا  مساتخدمي  ل   ة        اإللكرتونيا        العلمياة           املناقشات

                       بكلية التعليم الصناعي.                                الشبكات م  داريس الدراسات العليا 

                                                                                  واملناقشات غري املتزامنة هي األداة املناسبة لتحقيق املرونة بربامج التعليم العاايل عارب الوياب 

ا ملا يواجهه م  تغريات كبرية وملحوظة، اهي حتقق لطال  اجلامعة الاي  يدرسون عارب الوياب     ا                                                                             نظرا

                                التعليمية وإدارة النقاش معهام عارب                                                    ارصة جيدة للتواصإ مه األقران واألساتاة وطرح املوضوعات 

                                                                                       الويب مما  قق استيادة علمية وتعليمية عالية باملقارنات باملناقشاات املتزامناة اينياة) ،ايس، حمماد 

   (.    2011-    1122             عطية وآخرون، 

                                     ( املناقشات غاري املتزامناة بن اا حاوار  ادث Douglas, J,2006                  ويعرف جميس دوجال  ) 

                                                     يشرتط وجود تواصإ مبارش عرب الويب ب  الطالب واملادر ، وهااا                         بتنخري زمني متعمد، حيث ال 

ا بربامج التعليم العايل التي تتم عرب الويب ام  خالهلاا ياتم                                       ا                                                     النمط يف إدارة املناقشات هو األكثر تطبيقا

                                                                                     إخرا  ما بداخإ الدار  م  املعلومات عرب الويب كام تتيح للدار  االساتجابة للقضاايا التعليمياة 

                                                                                   لتنين يف الرد عليها، م  ناحية ثانية يري املؤيدون هلاه الطريقة يف إدارة النقااش عارب الوياب،          املثارة وا

                                                      أ ا حتقق للطالب قدرة عا إنجاز وتكملة املهام املكلف هبا.  

    :                اإلحساس باملشكلة

                                               نبه اإلحسا  بمشكلة البحث م  خال  املصادر التالية:

                                                   إعاداد داريس الدراساات العلياا واإلرشاف عاا بااحثي املاجساتري                             أوال: اتربة امليدانية للباحث يف 

                                                والدكتوراة بكلية التعليم الصناعي حيث الحظ ما يا:
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                                                                           ضعف مهارات البحث العلمي لدي الباحث  بكلية التعليم الصناعي، مما ينعكس بالسلب    -

                 عا إنجاز بحوثهم.

                                قية البحثية، نتيجة عدم الوعي هبا                                            باحث  بكلية التعليم الصناعي لبعض القيم األخال        ااتقاد   -

                                                    يف كثري م  األحيان، أو عدم تنميتها لدهيم يف أحيان أخري. 

                                                                             أن الطريقة السائدة يف تدريس البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( هي طريقة املحارضة،    -

                                                                  ا    حيث جيلس الدارس  طوا  وقل املحارضة جمرد مستمه لعضو هيئة التدريس، وقليالا باإ 

                                                                         ما يتعاون مه زمالئه يف أنشطة جماعية مثمرة بتوجيه وإرشاف م  عضو هيئة التدريس.       ا نادراا 

               ا                                                          أن االهتامم غالباا ما يوجه إ  اجلانب النظري اقط وصاب املعلوماات يف أذهاان الدارسا     -

                                                                               وبالتايل اإن تنمية القيم األخالقية البحثية لدى الدارس  تعد ما  جواناب الاتعلم التاي ال 

                         م الاي يتناسب مه أمهيتها.          تلقى االهتام

                                                                      استخدام احليظ واالستظهار كمعيار للحكم عىل نجااح الدارسا  وتيوقاه مماا ياؤدي إ     -

                         ضعف مهارات البحث العلمي.

                                                                      ندرة توظياف الوساائط املتعاددة يف تقاديم درو  مقارر البحاوث يف التعلايم الصاناعي    -

                        لعار  بالشاشاة البللورياة                                                      )متقدم( مثإ شاشة وسبورة بيضا  واجهزة الكمبيوتر وجهاز ا

( LCD video projector.واالتصا  بشبكة اإلنرتنل )                        

                                          اجلامعياة لتحقياق أهاداف درو  البحاوث يف التعلايم    ة        اإللكرتونيا                   عدم تنييا املناقشات    -

                                                               الصناعي )متقدم( األمر الاي قد يسهم يف ضعف االجتاه االجيايب نحو الويب.
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          االستطالعية    ا           ثانياا: الدراسة 

                                                                الباحث بدارسة استطالعية م  خال  القياام باإجرا  عادة مقاابالت شخصاية ماه          وقد قام

                                  البحاوث يف التعلايم الصاناعي )متقادم(                                              جمموعة م  أعضا  هيئة التادريس القاائم  عاا تادريس

                                                                      عا باحثي الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي، ومتثلل أهداف املقابلة ايام يا:        باإلرشاف         والقائم  

                                                                نارص مقرر البحوث يف التعليم الصناعي )متقادم( التاي تعاوق تنمياة القايم            التعرف عا ع - أ  

                          األخالقية واملهارات البحثية.

                               يف تنمية القيم األخالقياة واملهاارات          اإللكرتوين                                     التعرف عا أمهية استخدام أساليب التعلم  -    

                                                  البحثية لدي داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي.

                                                    و  دون تنمية القايم األخالقياة واملهاارات البحثياة يف تادريس                        جا( حتديد العقبات التي حت -    

                                  البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم(.

                                                                              د( التعرف عا اقرتاحات أعضا  هيئة التدريس لتنمية القيم األخالقياة واملهاارات البحثياة  - د  

                                                                           لدي داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي.                                 

                                                            ارت نتائج تطبيق املقابالت مه ،س م  أعضا  هيئة التدريس إيل اييت:      وقد أش

                                                                           قصور عنارص مقرر البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( )األهداف، واملحتوي، واألنشطة، 

                             تنمياة القايم األخالقياة واملهاارات                                                        واسرتاتيجيات التدريس، ومصادر التعلم، ووسائإ التقويم( ع  

  ،        اإللكارتوين                                                                   يف تدريس البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( وع  استخدام أساليب التعلم         البحثية 

           أبرزهاا قلاة                                       تنمية القيم األخالقية واملهارات البحثية                                        وأوضحل النتائج أهم العقبات التي حتو  دون 

   ات                                                                                اللقا ات واملناقشات نتيجة عدم توار عادد السااعات التدريساية الكااياة إلكساا  جمياه املهاار

                                                                                     البحثية، وعمإ املناقشات اجلامعية اليعالة يف تدريس املقرر، وضعف االمكانات والتجهيازات املادياة 

       بنعامهلم            وارتباطهم                                                                     لقاعات التدريس، البعد املكاين لبعض الدارس  القاطن  يف املحااظات البعيدة، 
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                        ة استخدام أساليب التعلم                                                              ووظائيهم يف املحااظات املختلية بننحا  اجلمهورية، وقد تم اقرتاح رضور

                  يف تدريس املقرر.            اإللكرتوين

                             داريس الادكتوراة بكلياة التعلايم             مه عينة م        ميتوحة                             كام أجرى الباحث مقابلة شخصية             

                                                                           هبدف التعرف عىل آرائهم يف هاه املشكلة، وقد أكدوا عا أمهية اساتخدام أسااليب الاتعلم          الصناعي

              القايم األخالقياة         اكتسا                            اجلامعية ، ملا لالك م  أمهية يف    ة       إللكرتوني ا                وبخاصة املناقشات          اإللكرتوين

                                        وأثر إجيايب يف إنجاز بحوث التعليم الصناعي.                  واملهارات البحثية

              القايم األخالقياة                                                      عىل نتائج وتوصيات البحاوث والدراساات الساابقة التاي اهتمال        االطالع    ا   ثالثاا: 

                                           اجلامعية غري املتزامنة وم  هاه الدراسات ما يا:   ة        اإللكرتوني            ، واملناقشات                 واملهارات البحثية

                                     القايم األخالقياة واملهاارات البحثياة لاداريس                                   لقد أشاارت كثاري ما  الدراساات إ  أمهياة 

                                                       ، وأمهية استخدام املناقشات اجلامعياة غاري املتزامناة عارب الوياب يف                                الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي

       البنياة      ( ضاعف    1122                                   السيد، عبد القاادر حمماد عباد القاادر )                                  تنميتها، اقد كانل م  نتائج دراسة 

                     علمياة، كاام أوصال دراساة         ومكتباات       وأجهازة      خمتاربات   م            والتطبيقية               لألبحاث النظرية        التحتية

                                             ( برضاورة ن ا الاوعي وثقاااة اساتخدام البحاث العلماي     1121                            نوجيي، إيامن عبد الكريم كامإ )

  (     2111                                                                             وبحوث اليعإ اليردية والتشاركية، وأكدت دراسة العاجز، ااؤاد عاا، والعماري، عطياة ) 

                    هتزاز القايم واضاطرا    ِّ                                                     ا    اتِّسام املجتمعات عامة ومنها الشاعو  العربياة واإلساالمية حاليااا، باا   عا 

          ( إيل أمهية     1122                                              ، وقد أشارت دراسة ال نويب، هاشم سعيد إبراهيم )                         املعايري االجتامعية واألخالقية

                                      ا                                              تنمية القيم والسلوكيات األخالقية إلكرتونياا يف ضاو  ماا يتناساب ماه املباادع واملعتقادات الدينياة 

                                  األخالقياة وبخاصاة يف جماا  بحاوث التعلايم                                                واالجتامعية والثقااية، مما يتطلب رضورة تنمية القيم 

         الصناعي.

                ( أن التياعاإ غاري   28-    1121                                                    وكان م  نتائج دراسة أبو خطوة، السايد عباد املاو  السايد )

                                                                                    املتزام  أتاح للطال  الوقل الكايف ملراجعة املوضوعات املطروحة للنقاش والتيكري يف الردود، وم  
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                                                    ة تعليقات األخري  والرد عليها؛ مما يزيد م  اساتيعاهبم                                      ثم ينخا كإ طالب الوقل املناسب له يف قرا

                        واهمهم ملوضوعات التعلم. 

   إيل   (Rosalía Romero Tena,et al,2016)                  رومريو تيناا وأخارون    ا                     كام أشارت دراسة روزالي

                                             لدي هيئة التدريس والباحث  باجلامعات االندلسية.         اإللكرتوين                              تكون اجتاهات اجيابية نحو التعلم 

                              ( برضاورة زياادة االهاتامم باساتخدام       1128                             صل دراسة حممد، وال  أمحد غرياب )       وقد أو

                                                             غري املتزامنة كطريقة تدريس للعديد ما  مقاررات الدراساات العلياا. ،    ة        اإللكرتوني              لوحة املناقشات 

  يف    ة        اإللكرتونيا                           (  إيل اعالياة لوحاة املناقشاات     1121                                      وتوصلل نتائج دراسة الكندري، عا حبيب ) 

                                                                             للطالبات للتيكري يف أاكاره  وأاكار زمالئه ، وأشارت نتائج دراسة ويز، أليسا ارناد،           تواري ارص

                                        إيل أمهياة اساتخدام املناقشاات غاري املتزامناة عارب  (Wise, Alyssa Friend, et al, 2014)        وأخارون

                        الويب يف عمليات التعلم. 

              مشكلة البحث: 

                                                   ضعف مهارات داريس مرحلاة الادكتوراه يف البحاوث يف التعلايم                     حتددت مشكلة البحث يف

                                                                                    الصناعي )متقدم( بسبب استخدام أساليب التعليم التقليدية، مما أدي إيل صعوبات ومعوقاات حتاو  

                                                                     القيم األخالقية البحثية، وأثر ذلك يف قصور انجاز بحوثهم بدقة ووضوح، وضعف     بعض           دون تنمية 

            عرب الويب.                        اجتاههم االجيايب نحو التعلم 

             أسئلة البحث:

                                           حاو  هاا البحث اإلجابة ع  األسئلة التالية : 

                                                                             ما مهارات بحوث التعليم الصناعي الواجب تنميتها لدى داريس مرحلة الادكتوراه بكلياة   . 2

                 التعليم الصناعي؟

                                          بحوث التعليم الصناعي بوضوح ودقة وشيااية؟        إلنجاز                                ما القيم األخالقية البحثية الالزمة   . 1
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                                                                         نموذ  تصميم التعليم املقرتح الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عارب الوياب يف    ما   . 2

                                                                               تنمية القيم األخالقية البحثية، ومهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( لدي داريس 

                                 الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي؟

                          وياب يف تنمياة القايم األخالقياة                                                    ما اعالية استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامناة عارب ال  . 0

                                                   البحثية ومهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( ؟

                                                                             ما أثر استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب عا اجتاهاات داريس الادكتوراه   . 1

                                           نحو التعلم عرب الويب بكلية التعليم الصناعي؟

  Hypotheses of the Study            فروض البحث: 

                                    البحث التحقق م  صحة اليرو  التالية:          حاو  هاا

                                  ( ب  متوسطي درجات الدارس  ) جمموعاة       1012                   ا             يوجد ارق دا  إحصائياا عند مستوى )  . 2

                                                                        البحث( يف التطبيق القبا والبعدي الختباار مواقاف مهاارات بحاوث التعلايم الصاناعي 

                      لصالح التطبيق البعدي.

                          سطي درجات الدارس  ) جمموعاة         ( ب  متو      1012                   ا             يوجد ارق دا  إحصائياا عند مستوى )  . 1

                                                                                 البحث( يف التطبيق القبا والبعدي ملقيا  القيم األخالقية البحثية لصالح التطبيق البعدي.

                                  ( ب  متوسطي درجات الدارس  ) جمموعاة       1012                   ا             يوجد ارق دا  إحصائياا عند مستوى )  . 2

                ب لصاالح التطبياق                                                              البحث( يف التطبيق القبا والبعدي ملقيا  االجتاه نحو التعلم عرب الويا

        البعدي.

                   ( با  درجاات ) جمموعاة       1012               ا             موجب دا  إحصائياا عند مستوى )        ارتباط           يوجد معامإ   . 0

                                                                         البحث( يف التطبيق البعدي لكإ م  اختبار مواقاف مهاارات بحاوث التعلايم الصاناعي، 

                                                                ومقيا  القيم األخالقية البحثية، ومقيا  االجتاه نحو التعلم عرب الويب.
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                                                       تخدام املناقشات اجلامعية غاري املتزامناة عارب الوياب يف ضاو  نماوذ                 يصإ حجم تنثري اس  . 1

          ( يف تنمياة   ²                                         ( أو أكثر عند القيا  بمعادلة مربه إيتا  )   102                           التصميم التعليمي املقرتح إ  )

                                              مهارات بحوث التعليم الصناعي لداريس الدكتوراه. 

                  الوياب يف ضاو  نماوذ                                                      يصإ حجم تنثري استخدام املناقشات اجلامعية غاري املتزامناة عارب   . 8

          ( يف تنمياة   ²                                         ( أو أكثر عند القيا  بمعادلة مربه إيتا  )   102                           التصميم التعليمي املقرتح إ  )

                                        القيم األخالقية البحثية لداريس الدكتوراه. 

                                                                      يصإ حجم تنثري استخدام املناقشات اجلامعية غاري املتزامناة عارب الوياب يف ضاو  نماوذ    . 7

          ( يف تنمياة   ²                                         ( أو أكثر عند القيا  بمعادلة مربه إيتا  )   102 )                           التصميم التعليمي املقرتح إ 

                                           اجتاهات داريس الدكتوراه نحو التعلم عرب الويب.

  Delimitations of the Study               حدود البحث: 

                        اقترص جتريب هاا البحث عىل:

                                                  داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي جامعة حلوان.        عينة م    . 2

  .                       التعليم الصناعي )متقدم(              مقرر البحوث يف   . 1

 elluminate plan               اجلامعية، وتطبيق    ة        اإللكرتوني          للمناقشات   zetaboard      تطبيق   . 2

  .  م       1122  /       1127        الدرايس      العام   . 0

 Aims of the Study             أهداف البحث: 

                              هدف هاا البحث إ  حتقيق ما يا :              

                                               الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب.         تعليمي            تصميم نموذ    . 2

                                                                       تنمية القيم األخالقية البحثية لدي داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي.   . 1

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6


Dr. Zarrouk, Sayed Mohammad 

Volume (2) No. (4) 2019 

217 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6 

 

                                                                               تنمية مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( لدي داريس الدكتوراة بكلياة التعلايم   . 2

          الصناعي. 

                                              ية غري املتزامنة عرب الويب يف تنمية مهارات البحوث                                  قيا  اعالية استخدام املناقشات اجلامع  . 0

                                                                    يف التعليم الصناعي )متقدم( لدي داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي.

                                                                     قيا  أثر اساتخدام املناقشاات اجلامعياة غاري املتزامناة عارب الوياب عاا اجتاهاات داريس   . 1

                                                      الدكتوراه نحو التعلم عرب الويب بكلية التعليم الصناعي. 

           ية البحث:   أمه

                                   تتضح أمهية البحث احلايل م  خال  ما يا:

               يف تنمياة مهاارات    ة        اإللكرتونيا                                                   التوظيف التياعا ملستحدثات تكنولوجيا التعليم واملواقه    -

                                  البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم(.

                                                                           قد يساعد هاا البحث يف توجيه أنظار القائم  عىل تدريس البحوث يف التعلايم الصاناعي    -

                                                                 برضورة مراعاة استخدام املناقشات اجلامعياة غاري املتزامناة عارب الوياب لتحقياق          )متقدم(

               األهداف املرجوة.

                                                                             املسامهة يف تقديم اختبار مواقف بحوث التعليم الصناعي يييد يف تقاويم داريس الادكتوراة  -

                        بكليات التعليم الصناعي.

                            تقويم داريس الادكتوراة بكلياات                                                   املسامهة يف تقديم مقيا  القيم األخالقية البحثية يييد يف  -

                 التعليم الصناعي.

                                  تنمية مهارات بحوث التعليم الصناعي                             تصميم نموذ  تعليمي يعمإ عا               املسامهة يف تقديم    -

                                                   م  خال  توظيف املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب.
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              مصطلحات البحث

                         القيم األخالقية البحثية:

ً                      ائًيا يف هذا البحثث عثيل أ ثا                             يمكن تعريف القيم األخالقية إجر            وانيعالياة             تنظايامت عقلياة    "  

                                                                                          ملعايري وأحكام أخالقية مكتسبة م  التعاليم الدينية واألعراف والتقاليد البحثية التي حتكم سلوكيات 

   .  "                                                                       الباحث العلمي يف اختيار وختطيط وتنييا وتقييم ون  البحوث والدراسات العلمية

                        نموذج التصميم التعليمي:

                                                                             منظومة متكاملة ملراحإ تصميم وتنييا وتقييم التعلايم باساتخدام املناقشاات اجلامعياة غاري 

                                                 ا     ا       ا                           املتزامنة عرب الويب، وخطوا ا اإلجرائية املرتبة ترتيباا علمياا منطقياا؛ هبدف إكساا  القايم األخالقياة 

                                                        ومهارات البحث العلمي وبحوث اليعإ بمجا  التعليم الصناعي.

                      غري املتزامنة عرب الويب:                املناقشات اجلامعية 

                     العلمياة لتحقياق القايم         وايرا                                             تواصإ حواري غري مباارش عارب الوياب يف تبااد  األاكاار 

                                     ب  املحارض والدارس  وبعضهم البعض بتانخري          اإللكرتوين                                   األخالقية البحثية يف املشاركة والتياعإ 

                           دم( ، مه إتاحة التنين يف بحث                                                           زمني متعمد إلكساهبم معارف ومهارات بحوث التعليم الصناعي )املتق

               ا   املثارة إلكرتونياا.          البحثية                وتوثيق املعلومات 

    :                           مهارات بحوث التعليم الصناعي

                                                                               األدا ات السلوكية البحثية املثا للباحث  يف اختياار األسااليب واألدوات واملنااهج البحثياة 

          الصناعي.                                                               العلمية املناسبة، وتنييا وتقويم اإلجرا ات العلمية لبحوث التعليم 
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                           االجتاه نحو التعلم عرب الويب:

               ا                                                    وجداين ثابل نسبياا يبديه الدارس  نحو تعلم معارف ومهارات بحاوث التعلايم         انيعايل    ميإ 

            الدرجاة التاي    "           ا         يعرف إجرائياا عا أناه                                                       الصناعي )املتقدم( عرب الويب بالراض أو القبو  أو الرتدد، و

  . "               التعلم عرب الويب                                     صإ عليها الدار  يف مقيا  االجتاه نحو

   Method and Procedures of the Study                       منهج البحث وإجراءاته : 

                                                                              اتبه البحث املنهج الوصيي واملنهج شبه التجريبي لإلجابة عا أسئلته، وذلك واق اتطوات 

         التالية:

     ً                                                                              أوالً: إجراء دراسة نظرية حتليلية للمراجث  والبحثوث والدراسثات السثابقة ذات العالقثة بمو ثو 

                                 البحث، وذلك من خالل املحاور اآلتية:

                                                                      املحور األو : طبيعة داريس الدكتوراة وواقه إعدادهم بكلية التعليم الصناعي.  

     ..(.       مهارا ا  –         أهدااها  –      أمهيتها  –                                                املحور الثاين:  البحوث يف التعليم الصناعي )ميهومها 

     ..(.        تصنييا ا  -      أمهيتها  –                                              املحور الثالث: القيم األخالقية البحثية ) ميهومها 

                                                    املحور الرابه: املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب.

ً                                                                                     ثانيًا : حتديد قائمة القيم األخالقية البحثية، ومهارات البحوث يف التعليم الصثناعي )متقثدم( الالزمثة       

ً         ؛ وفقًا ملا ييل:                                      لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي       

                                                 والدراسات السابقة املرتبطة بالقيم األخالقياة ومهاارات                            دراسة وحتليإ املراجه والبحوث   . 2

                                            البحث العلمي وبحوث اليعإ يف التعليم الصناعي.

                                                                           ضبط قائمة القيم األخالقية البحثية، ومهاارات البحاوث يف التعلايم الصاناعي )متقادم(؛   . 1

                                 وذلك باستطالع آرا  جمموعة املحكم  .

               السادة املحكم .                                     ا     إعداد القائمة يف صور ا النهائية واقاا يرا   . 2
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      تنمياة                                                الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الوياب يف         تعليمي     ا                     ثالثاا : تصميم نموذ  تصميم 

                لداريس الادكتوراة                                                 مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( الالزمة                        القيم األخالقية البحثية، و

                             ة ما  الساادة املحكما  للتعارف عاىل                             ، وضبط النموذ  بعرضه عىل جمموعا                     بكلية التعليم الصناعي

                                                                                   آرائهم وإجرا  التعديالت يف ضو  آرائهم ومقرتحا م، وتطبيق مراحله يف التجريب امليداين للبحاث 

       كام يا:

  .                                              املرحلة األويل: اختيار وإعداد االحتياجات التعليمية

  :      اجلامعية   ة        اإللكرتوني                              البناء العلمي ملنظومة املناقشات                          املرحلة الثانية: التصميم و

             حتديد اليلسية  . 2

                    حتديد األسس التعليمية  . 1

                             حتديد وصياغة االهداف التعليمية  . 2

                    اجلامعية غري املتزامنة.   ة        اإللكرتوني                      بنسلو  يناسب املناقشات         العلمي             إعداد املحتوى   . 0

          التعليمية                   اختيار االسرتاتيجيات   . 1

                      حتديد األنشطة التعليمية  . 8

                  ات العلمية للبحث:       االختبار                     عداد وتصميم املقاييس و إ                املرحلة الثالثة:   

: إعاداد اختبااار مواقااف مهاارات البحااوث يف التعلاايم الصاناعي )متقاادم( ) إعااداد وتصااميم     ا                                                                            أوالا

          الباحث(. 

        ) إعاداد                                                                    مقيا  القيم األخالقياة البحثياة لاداريس الادكتوراة بكلياة التعلايم الصاناعي    ا         ثانياا: إعداد 

                وتصميم الباحث(.
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        ) إعاداد                                                        التعلم عرب الويب لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي                 مقيا  االجتاه نحو    ا         ثالثاا: إعداد 

                                                    وتصميم الباحث(،  ثم التنكد م  صدقهم ، وقيا  ثبا م. 

                                                              املرحلة الرابعة: الضبط العلمي لألدوات التعليمية والتقويمية.

                               املرحلة اخلامسة: التجريب امليداين:

                      ، وتطبيق أدوات البحث:                  اجلامعية غري املتزامنة   ة        اإللكرتوني          للمناقشات                التجريب امليداين   

                                           حتديد التصميم التجريبي ذي املجموعة الواحدة.   . 2

  .                                    داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي   م                     اختيار عينة البحث  . 1

                           ضبط املتغريات غري التجريبية.   . 2

       اه نحاو           ومقياا  االجتا                              ومقيا  القيم األخالقية البحثياة؛                              التطبيق القبا الختبار املواقف؛   . 0

       الويب.

  .                  اجلامعية غري املتزامنة   ة        اإللكرتوني         املناقشات                  التدريس باستخدام   . 1

                 ومقياا  االجتااه نحاو                               ومقيا  القيم األخالقية البحثية؛                               التطبيق البعدي الختبار املواقف؛   . 8

       الويب.

                                                       املرحلة السادسة: املخرجات التعليمية )النتائج التعليمية(:

                                       ا  استخالص نتائج التجريب، ومعاجلتها إحصائياا.  -

                         مناقشة النتائج وتيسريها.  -

                              توصيات البحث، والبحوث املقرتحة. -
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             اإلطار النظري

                                                                               يتناو  اإلطار النظري جمموعة م  املحاور العلمية املرتبطة بالبحث، م  خال  دراسة جمموعة 

                                                           م  املراجه والبحوث املرتبطة، والتي يمك  إجيازها ايام يا:      

                                                                      املحور األو : طبيعة داريس الدكتوراة وواقه إعدادهم بكلية التعليم الصناعي:

  ،       1120  /     1122                            الصاناعي جامعاة حلاوان مناا عاام                                  يعد داريس الدكتوراة بكلية التعلايم 

                                                                                          ويلتحاق هبااه املرحلاة م  أ اى االمتحاان التنهيلاي للادكتااوراه بنجااح، ويشتارط للتقادم هلااا 

                                                                                     االمتحاان  التنهيلاي احلصاو  علاي درجاة املاجستيار ااي التعليام الصنااعاااي ماا  اجلامعااات 

                    ماا  ختصصااات التعلياام     أي                           ملجلاس األعلاى للجامعااات اااي                              املرصياة أو درجاة معادلاة ما  ا

                                                               الصنااعاي املنصاوص عليهاا بالئحاة الدراسات العليا بالكلية كام يا:

                                م تكنولوجيا السيارات واجلرارات.   قس  . 2

                              م تكنولوجيا التربيد والتكييف.   قس  . 1

                     م تكنولوجيا اإلنتا  . س ق  . 2

                       م تكنولوجيا الكهربا .   قس  . 0

    ات.        اإللكرتوني            م تكنولوجيا   قس  . 1

                                                                           ويتم إعدادهم بنظااام الساعااات املعتماادة ويسمااح بالقيااد ترجيااي كليااات التعلياام   

                                                                              الصناعاااي مااا  اجلامعاااات املرصياااة أو كليااااات التاربيااااة شعباااة تعلياااام صناااعاااي ااااي 

                                                                              التخصصااات املاحددة، أو احلاصليا  عاىل درجااات علميااة ماا  معاهااد علميااة مناظااره تام 

                                                                               عادلتهاا م  املجلاس األعىل للجامعاات. وكاالاك يسماح بقباو  خرجيااي كليااات اهلنادساااة  م

                                                                                        والكليااات واملعاااهاد العلياااا املنااظااارة بمرحلااة الدراسااات العليااا بعااد اجتياااز مرحلااة 

        دار  عاا                                                                              الدراساات املاؤهلاة والتي تشماإ املقاررات التكميلياة العملياة والرتبوياة، و صإ الا
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    88                                                                                      درجاة دكتاوراه اليلسياة ااي التعليام الصناعاي بعد إمتام دراسته جلمياه املقاررات وعاددهااا 

                    + (  كاايتاي:      C )      1022                                         سااعاة معتمادة بنجااح وبمعاد  ال يقاإ عا  

                           سااعاة معتمادة علاي األقاإ.    21                          مقاررات تارباوياة باواقاه  -

                           سااعاة معتمادة علاي األقاإ.    10               ختصصياة باواقاه           اختيارية        مقاررات  -

                سااعاة معتمادة.    21                رساالاة باواقاه  -

                                                                نشار بحثيا  علاي األقاإ يف جماالت علمياة أو مؤمتارات علمياة متخصصاة. -

                                                                            ولكي يتمك  الدار  م  اختيار وختطيط وتنييا البحث العلمي املبتكار بمهاارة واقتادار  

                                                           يس الدكتوراة احلايل بالكلية إكساهبم مهاارات البحاث العلماي والقايم                          يتطلب م  برنامج إعداد دار

                            غري تقليدية حتاي ياتمك  الادار            إلكرتونية                                              األخالقية املرتبطة هبا بنساليب واسرتاتيجيات وأنشطة 

                                                                                          م  الكيا ة التعليمية التي متكنه م  إنجاز البحث العلمي يف جما  التعليم الصاناعي بكياا ة واقتادار 

    .       األخرى                                              الدارس  نحو التعلم عرب الويب باملقررات التخصصية       اجتاه              لألثر االجيايب عا          باإلضااة

                                 ( بمرحلاة الادكتوراة بكلياة التعلايم     1122                                      وم  خال  اتطة الدراسية للدراساات العلياا)

                                                                               الصااناعي جامعااة حلااوان يتضااح أن مقاارر البحااااوث اااااي التعلياااام الصناااعااااي )متقاااادم( 

( EDU707  يتم د )        2     سااعة    1                                                        راسته يف مرحلة الدكتوراة جلميه التخصصات بعدد ساعات معتمادة   

               ساعة تطبيقات.    1          ساعة نظري 

                                                                 والبحااوث يف التعلاايم الصااناعي ماا  البحااوث البينيااة حيااث تشاامإ اجلانااب اهلنااديس 

                      الدراساات العلياا بكلياة       الئحاة                                                والتكنولوجي يف ختصص الباحث، واجلانب الرتبوي حيث نصال 

                                                          ( عا أنه جيب أن يكون موضوع الرسالة له مردود تعليمي مبارش عاا   00  ،     1122    عي )             التعليم الصنا

                                                   تطوير املناهج أو تكنولوجيا التعليم يف القسم املعني.  
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      التاي         األساساية        األدوات    ما   –                                                    ويعترب التعليم العايل يف نطاق السياسية الرتبوية الشااملة             

                    )الغرياب، شابإ بادران،    ا معاا           واملساتقبإ      احلاارض   يف    حماه  مال        وبلاورة         واملجتمه       اليرد       تكوي    يف      تسهم

   (.  28-    1122                  والدهشان، جما  عا، 

                                                                            وبالرغم م  ذلك توجد معوقات حتو  دون حتقيق أهداف مقرر البحوث يف التعليم الصناعي 

                                                                                        )متقدم( بالواقه احلايل إلعداد داريس الادكتوراة مثاإ عادم مناسابة البيئاة التعليمياة احلالياة بتبااد  

                                                                         اتربات ب  الدارس ، وندرة ارص التياعإ با  الدارسا  وبعضاهم الابعض، وقصاور توظياف 

                                                                        ا                االمكانات التكنولوجية املتطورة التي جتعإ العملية التعليمياة أكثار إثاارة وتشاوقاا، وقلاة السااعات 

   .       املرجوة                               التدريسية املتاحة لتحقيق األهداف 

                             ضعف مستويات كثري ما  البااحث  يف      ( إيل    228  ،     1122                        ويشري حس ، هشام بركات ب )

                                                التعامإ مه قواعد البيانات ومهارات البحث العلمي.

                                                                              م  هاا املنطلق أصبح م  أهم األولويات االهتامم بإكسا  داريس الدكتوراة بكلياة التعلايم 

                                                                                 ا  الصناعي مهارات البحوث يف التعليم الصناعي والقايم األخالقياة املرتبطاة هباا بنسااليب إلكرتونيااا 

                                                                                ورة مثإ املناقشات اجلامعية عرب الويب، مما يرتتب عليه وجود باحث قادر عاىل ان ياامر  أدواره    متط

                                                                                      البحثية بدرجة عالية م  الكيا ة والياعلية حيث حتدد مواصياته يف ضو  مستحدثات البحث العلمي 

        التادريب                 منظوماة التعلايم و         اساتيادة        عاالوة عاا          الصناعي                                    ومتطلباته، بام  قق التقدم التكنولوجي 

                                                               ا         ا  الصناعي م  نتائج هاه البحوث بام  قق النيه والتقدم للمجتمه صناعياا وتعليمياا.

            مهاراهتا..(.  –         أهدافها  –      أمهيتها  –                                                املحور الثاين: البحوث يف التعليم الصناعي ) مفهومها 

                                                                        ن البحوث يف التعليم الصناعي ذات طبيعة خاصة تتضام  متغاريات هندساية تكنولوجياة  إ

                                                                                   ومتغريات تربوياة )تعليمياة وتدريبياة(، وما  ثام تعتارب ما  الدراساات البينياة اهلاماة يف التطاوير 

                                                                                     التكنولوجي الصناعي والتطوير التعليمي والتدريبي، والتي تتطلاب قايم أخالقياة ومهاارات بحثياة 

                          العلمية بدقة وصدق وأمانة.   ا     را ا   إج      إلنجاز 
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                                       مفهوم مهارات البحوث يف التعليم الصناعي:   ً  أواًل: 

                                                                           إن بحوث التعليم الصناعي بحوث علمية تتبه منااهج وإجارا ات البحاوث العلمياة، اقاد 

                                                  ( البحث العلمي بننه عملياة تق ا منظماة بإتبااع أسااليب     22  ،     1122                       عرال السيد، مني توكإ ) 

                                                                   ة للحقائق العلمية بغر  التنكد ما  صاحتها وتعاديلها أو إضاااة اجلدياد هلاا،                 ومناهج علمية حمدد

                                                    ( بننه النشاط الاي يقوم عىل طريقة منهجية يف تق ا حقاائق     72  ،     1121                    وعراه املجيد ، شام ،) 

                                                                                     الظواهر بغية تيسريها وحتديد العالقات بينها وضبطها والتنبؤ هبا، واحداث إضااات أو تعاديالت يف 

                                                                            ي  املعراة، مما يسهم يف تطويرها وتقدمها ليائادة اإلنساان ومتكيناه ما  بناا  حضاارته (،          خمتلف مياد

                                                                    عملية اكرية منظمة يقوم هبا الباحث م  أجإ تق  احلقائق بشنن مشكلة معينة    "                ويعرف كالك بننه 

    مايم                                                                                    بإتباع طريقة علمية منظمة م  أجإ الوصو  إ  حلو  مناسبة، أو التوصإ إ  نتائج صاحلة للتع

  ،     1127                     حريري، هند حس  حممد )            (، وتعراه      2182  ،       1122                                 عىل املشكالت املامثلة ) مناعي، رانيا، 

                                                                           ( بننه: نشاط وطريقة علمية منهجية منظماة يف تق ا حقاائق الظاواهر واملشاكالت يف املجاا     212

                 املعراة اإلنسانية.                                                                   الرتبوي هبدف تيسريها وحتديد عالقا ا وضبطها والتنبؤ هبا، وبام يسهم يف تطوير 

                                   ( مهارات البحث العلمي بن ا: املعرااة      182  ،       1222                            وعرف كإ م  حسان وحسان وحنا) 

                                           ا                                           العلمية املنظمة التي يقوم هبا الطالب ليعد بحثاا بشكإ دقياق، وتنقسام مهاارات البحاث العلماي إ  

       ار صاحة                                                                  مهارة حتدياد املشاكلة، وجماه املعلوماات، وضابط املتغاريات، واار  اليارو ، واختبا

                                                                                        اليرو ، وحتليإ املعلومات والبيانات، واختاذ القرار وتقويم مصادر املعلومات، و توثيق املعلومات، 

                   و إعداد التقارير. 

                                                 ( مهاارات البحاث العلماي بن اا: جمموعاة املهاارات الالزماة     02  ،       1121             ويعرف مقبإ ) 

                      تبارهاا، والوصاو  ألحكاام                                                        ملامرسة البحث العلمي ممثلة يف: حتديد املشكلة، واار  اليارو  واخ

                                                                                     عامة، وكالك التعرف إيل مهارات كتابة البحث العلمي ممثلة يف: دقاة التعباري، والصاياغة، وممارساة 

                                                                   النقد، والتحليإ، وااللتزام بخطوات متسلسلة منظمة  كمها املنطق العلمي.
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       دراساات                               ( بن ا العمليات الالزمة لطاال  ال  27  ،     1120                     السيد، حممد محدي أمحد )          ويعراها

                                                                                     العليا لتمكينهم م  اإلعداد اجليد تطة تيصيلية نحو دراسة مشكلة ما، وتتضام  مهاارات متنوعاة: 

      ا                                                                            ابتدا ا م  صياغة عنوان املشكلة، واالحسا  هبا وحتديدها، وجمه املعلومات املرتبطة هباا، وتوظياف 

ا بتحديد أهداف                                                                   الدراسات السابقة يف جما  تلك املشكلة للتدليإ عا وجودها وأمهية عالجها،     ا               مرورا

                                                                                  ومتغريات البحث وصياغة اروضه التي يسعي البحث إيل التحقق منها واختباار صاحتها، إضاااة إيل 

                                                               ا                   حتديد األمهية التي يشكلها البحث وحدوده ومناهجه وأدواته وعينته وصوالا إيل املراحاإ التاي جياب 

          مي دقيق.                                             البحث وأساليبه االحصائية وكالك توثيقه بشكإ عل       إلجرا         إتباعها 

    تلاك  :    بن اا       العلماي      البحاث       مهاارات   (  22  ،     1127                              وعرف سيد، عصام حممد عبادالقادر )

         والتيساري،           واالساتنباط،             عىل االستنتا ،       القدرة   م          بواسطتها      املعلم       الطالب      يتمك      التي         العمليات

           السليمة.          العلمية     األسس    واق        املشكلة،    وحإ          واملناقشة،

                 األدا ات السالوكية  "    ن اا  ب                        ا التعلايم الصاناعي إجرائيااا                            ويمك  تعريف مهارات البحاوث يف 

                                                                                             البحثية املثا للباحث  يف اختيار األساليب واألدوات واملناهج البحثية العلمية املناسبة، وتنييا وتقويم 

   .  "                                      اإلجرا ات العلمية لبحوث التعليم الصناعي

ً    ثانًيا:                                 أمهية البحوث يف التعليم الصناعي:   

                                                     التعليم الصاناعي يف أ اا األسالو  العلماي املانظم املتباه ليهام                      وتتضح أمهية البحوث يف

                                                                                الظواهر الصناعية التكنولوجية وتيسريها، وإجياد احللو  للمشكالت، واكتشااف حقاائق ومعاارف 

                                                                                 جديدة، والعمإ عا تطبيقها هبدف االستيادة منها يف املجا  الرتبوي، وما  ثام يمكا  االشاارة إيل 

                     عي يف النقاط التالية:                       أمهية بحوث التعليم الصنا

                              ا                                                  تيتح بحوث التعليم الصناعي آااقاا واسعة أمام باحثيها ليهم وتيسري واكتشاف الظواهر يف   ( 2

                                            املجا  التكنولوجي الصناعي وتطبيقا ا الرتبوية.
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                                                                      بحوث التعليم الصناعي هامة ملعلمي وطال  ومتخص  التعليم الصناعي، كمبادأ حلاإ   ( 1

       منظمة.                            املشكالت بنساليب علمية دقيقة و

                                                                              حتمية للتخطيط ملستقبإ التعليم اليني الصناعي، وحتقيق التقدم التكنولوجي والصناعي.  ( 2

                                                                      تعترب ركا  أساايس يف تكاوي  أعضاا  هيئاة التادريس املنتما  إيل التعلايم التكنولاوجي   ( 0

         الصناعي.

ً    ثالًثا:                                أهداف بحوث يف التعليم الصناعي:     

                                 متيردة ذات طبيعة بينية إيل ما يا:                                          دف البحوث يف التعليم الصناعي كبحوث علمية 

                                                                    اهم ودراسة الواقه، واكتشاف العالقات ب  املتغريات وتوجيهها تدمة الب ية.  . 2

                                                                            الضبط والتحكم يف الظواهر التكنولوجية الصناعية بام يييد البيئة املحيطة واملجتمه.  . 1

  .                                                              حإ املشكالت الصناعية والتكنولوجية والرتبوية يف جما  التعليم الصناعي  . 2

                                                                            اكتشاف وتطوير احلقائق واملعارف العلمياة التكنولوجياة الصاناعية وتطبيقا اا يف املجاا    . 0

        الرتبوي.

                                                         التنبؤ املستند إيل أسا  علمي يف املجا  التكنولوجي الصناعي.   . 1

ا:                                   مهارات البحوث يف التعليم الصناعي:    ا   رابعا

         ،يس، حممد        دراسة                                                            اهتمل كثري م  الدراسات بتحديد مهارات البحث العلمي، اقد اهتمل 

   (،     1122                     باال ، ماجادة راغاب حمماد )           (، ودراساة    1122                    (، وعالم، رجاا  حمماود )    1117      عطية )

         ( بتحدياد     1120                     السايد، حمماد محادي أمحاد )            (، ودراساة    1121                          ودراسة النمري، حنان رسحاان )

                                                   مهارات البحث العلمي ومنها إعداد املخطط البحثي كاييت:
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               توظيف الدراساات   -     البحث       مقدمة       صياغة  -     البحث       موضوع        اختيار  –                 حتديد عنوان البحث 

         اار  اارو    -                حتدياد أهاداف البحاث  -                 صياغة أسئلة البحاث  -                 صياغة مشكلة البحث  -       السابقة

  -                 اختياار عيناة البحاث  -                 اختيار منهج البحاث  -               حتديد حدود البحث  -               حتديد أمهية البحث  -     البحث

           حتديد مراجاه   -               ة مصطلحات البحث    صياغ  -                  حتديد إجرا ات البحث  -                       اختيار األساليب االحصائية

                البحث وتوثيقها.

                                                                 تتعدد مهارات بحوث التعليم الصناعي ) متقدم ( والتي م  أمهها ما يا: و

                                              ومهارات تنيياا إجارا ات وخطاوات البحاث وااق املنااهج   -                         مهارات إعداد اتطة البحثية

  -                                      ومهاارات رصاد النتاائج وتيساريها ومناقشاتها   -    ائية    االحص        املعاجلة         ومهارات  –               البحثية املحددة 

         ومهاارات  –        ومالحقاه       البحاث       تقريار       كتاباة         ومهارات  –                                  ومهارات استنتا  التوصيات واملقرتحات 

  .     للبحث        الشامإ         التقويم

    ..(        تصنيفاهتا  -      أمهيتها  –                                              املحور الثالث: القيم األخالقية البحثية ) مفهومها 

 :          البحثية:                    ميهوم القيم األخالقية    ا  أوالا

                                                                         علم بال بحث علمي وال بحث علمي ذو مصداقية بال قيم أخالقياة للبااحث ، ااإذا كاان  ال

                                                                                 البحث العلمي هو يف األصإ سلوك إنساين منظم تدمة الب ية االبد م  ضبط هاا السلوك بقواعد 

            وم  ثم  ااظ                                                                             ومبادع أخالقية تستمد م  الديانات الساموية، واألعراف والثقااة السائدة يف املجتمه، 

                                                                         البحث العلمي عا كرامة االنسان، وأن تتيق وسائله وأدواته مه القيم األخالقية. 

                 مقاييس حتكام هباا عاىل  "             ( القيم بن ا  8  ،     2111                                    يعرف العاجز، اؤاد عا، والعمري، عطية) و

  ا                                                                              األاكار واألشخاص واألشيا  واألعام  واملوضوعات واملواقف اليردية واجلامعية ، م  حيث حسنه

      .     "                                                          وقيمتها والرغبة هبا، أو م  حيث سوئها وعدم قيمتها وكراهيتها 
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                                                                   وإن أخالقيات البحث العلمي هي مبحث م  مباحث علم األخاالق ويقصاد هباا إحياا   

                                                                                املثإ األخالقية للبحث العلمي لدي الباحث  والدارس  وطال  العلام والتاي حتياظ للعلام كياناه 

   (. 7  :       1121                               وللبحث قوامه ) صواان، وأخرون،

           وانيعالياة             تنظيامت عقلية    "                                ا                     ويمك  تعريف القيم األخالقية إجرائياا يف هاا البحث عا أ ا  

                                                                                          ملعايري وأحكام أخالقية مكتسبة م  التعاليم الدينية واألعراف والتقاليد البحثية التي حتكم سلوكيات 

    . "                                                                       الباحث العلمي يف اختيار وختطيط وتنييا وتقييم ون  البحوث والدراسات العلمية

                            أمهية القيم األخالقية البحثية:    ا   ثانياا: 

                                       كرامة وآرا  جميه املشارك  بالبحث العلماي،                                        تقتيض القيم األخالقية البحثية احرتام حقوق و

                                                                                       مما  قق قيمة العمإ البحثي اإلجيايب ذو املصداقية، وحتس  احلياة م  خال  التنمية الب ية واملعراية، 

                                    ويتحقق اتري لليرد والبيئة واملجتمه.  

         دي القيم                                                                        وتزي  القيم األخالقية كااة جوانب احلياة والتي م  أمهها اجلانب العلمي، حيث تؤ

                                                                                     األخالقية البحثية إيل إحيا  املثإ العليا األخالقية للبحث العلمي لدي جميه الباحث ، هبادف حتلايهم 

                                                                   بصيات أخالقية تساعدهم وتعينهم عا إنجاز البحوث العلمية بصدق وأمانة. 

    ثياة                                        الضمري املهني وهو تلك القيمة األخالقياة البح                                      وتعمإ القيم األخالقية البحثية عا تنمية

                           بحاوثهم العلمياة، ويف اتصاااهم                       يف اختياار وختطايط وتنيياا          الباحث                         العليا التي تتجىل يف إخالص 

                                                                       يف السلوك والرتاه ع  اتضوع ألي مؤثرات خارجية يمك  أن تؤثر يف نتائج بحوثهم.      زاهة    بالن

                             تصنيف القيم األخالقية البحثية:    ا   ثالثاا: 

                                      يم تارتبط بالبااحث ، وقايم تارتبط باملؤسساة                                      يمك  تصنيف القيم األخالقياة البحثياة إيل قا

ا ملراحإ البحث العلمي )اختيار                                                              ا                             البحثية، وقيم ترتبط بمجتمه البحث العلمي، كام يمك  تصنييها تبعا

                     التقرير ون  البحث(.   -                   تنييا إجرا ات البحث  -           تصميم البحث  -           موضوع البحث
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            لمي كام يا:                  ( صيات الباحث الع  11  :   27  ،     1122                          وقد حددت مني توكإ السيد ) 

  –        العلماي         التواضاه  –        العلماي       البحث       أهلية  –           واملوضوعية        االنصاف  –                 البعد ع  االنيعا  

  –         واألاكاار        األخاري          باألشخاص        التنثر     عدم  –       اهلادف       النقد  –        األخري      لدي         اليكرية        امللكية       احرتام

  –          املعلومات     رسية  –      اتربة  –        السالمة  –      الصرب  –       العلم     سعة  –       الصدق  –            آرا  األخري       نقإ   يف       الدقة

      شاعور        مراعااة  –       املزياف      األماإ  –         املرجعياة         التغاياة  –        الرقماي         التساجيإ  –        االنسحا    –         املوااقة

     .         البيئة    عا       احلياظ  –       البحث    م           املستهدا          استيادة  –        املواقف        استغال      عدم  –        األخري 

                                       (إيل القيم األخالقية العليا للباحث  وهي:   27  :   28  ،     1112                          كام أشار)األسدي، سعيد جاسم، 

                                                                               الضمري املهني: وهو كام عراه علام  األخالق بننه القوة املحركة األو  للحياة اإلنسانية اهو  -

    قاوة                                                                                   الرقيب عىل أاعالنا وأقوالنا ونوايانا، وهو امللكة العقلية التي متيز الصوا  واتطن وهو

              اإللزام اتلقي.

                                                                             الصدق: وهو م  اليضائإ األساسية التي ينبغي أن يتحىل هبا أصحا  امله  املختلية ومنهم  -

ا أساسيا م  عنارص الضمري املهني.                            ا                             الباحثون باعتبار الصدق عنرصا

                                                   األمانة : املحااظة عا املمتلكات، وحيظ األرسار والنزاهة. -

ا عاىل حتماإ املساؤولية ومساؤولية                                  ا حتمإ املسؤولية: أن يكون الباحث مدركا  -                ا                           ا لواجباته قادرا

ا بالدقة حتى يتجنب                                      الوقوع يف اتطن، يعرف ما له وما عليه.       ويتالىف             ا                   القرار، ملتزما

                                                        القدرة عىل النقد الاايت: ونقصد به القدرة عىل مراجعة النيس. -

                 القيماة املناسابة،                                                                 وتتكون القيم األخالقية البحثية ما  املكاون املعاريف الااي يارتبط بانتقاا  

                                                                                       واملكون الوجداين الاي يرتبط بالتقدير والشعور بالسعادة، واملكون السلوكي الاي يارتبط باملامرساة 

                                اليعلية للقيم، وبنا  نظام قيمي.
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                                ( أخالقيات حمكمي البحث العلماي إيل   211  ،     1120                        البقعاوي، صالح ب  سليامن)       ويصنف

                                             واإلخالص، واإلتقان والقوة يف احلق، وأخالقياات سالبية                                     أخالقيات إجيابية مثإ : العلم واألمانة،  "

                                                                                      مثإ : الغرور والكرب، وعدم االهتامم واالستعداد، والااتية، واالنا، والظلام، واملحساوبية، والقار  

  "                                       والبعد م  املحكم، أو م  رئيس جلنة التحكيم

                                                                ويمك  حتديد القيم األخالقية البحثية يف بحوث التعليم الصناعي ايام يا:  

                                                     احرتام قيمة وكرامة وديانة املبحوث  واحلياظ عا خصوصيتهم.  . 2

                                                          استخدام معلومات وبيانات املبحوث  يف أغرا  البحث العلمي اقط.  . 1

            عا نتائجه.          واطالعهم                               موااقة املبحوث  يف االشرتاك بالبحث   . 2

                                          الصدق واملصداقية واألمانة العلمية والعدالة.  . 0

                              العية والعطا  والتعاون والصرب.  . 1

                       املهنية والسالمة والدقة.  . 8

                                  املسئولية واملوضوعية ورسية املعلومات.  . 7

                                                 الثقة املتبادلة وحق االنسحا  ومراعاة مشاعر األخري .  . 2

                           جلامعية غري املتزامنة عرب الويب                        املحور الراب : املناقشات ا  

  ة                                                                             اجتهل العديد م  دو  العامل إيل استخدام وتوظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت التياعلي

                                                                                           يف جميه املجاالت ومنها جما  التعلم والتعليم للتغلب عا املعوقات الزمنية واملكانية املرتبطة باالتعليم 

                                        التعليماي ماه املتعلما  يف أي مكاان ويف أي وقال    ي       التعليما                              التقليدي، وما  ثام حتقياق التياعاإ 

                                                                                 باستخدام وسائإ وأدوات التقنيات املعلوماتية احلديثة م  صوت وصورة ورسومات وآليات بحاث 

                        الاي يتيرع إيل نوع  مها:          اإللكرتوين                                         عا شبكة االنرتنل عرب الويب ايام يسمي بالتعلم           إلكرتونية

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6


 د. سيد حممد زروك

 م2019( 4( العدد )2)املجلد 

 

232 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

                                                     تزام  الااي ياوار الاتعلم والتعلايم يف زماان ومكاان حمادد مثاإ   امل         اإللكرتوين                    النوع األو : التعليم 

  . ة        اإللكرتوني                    (، واليصو  االارتاضية   Chating                           املحادثات اليورية ) الدردشة 

                                                            غري املتزام  الاي يوار التعلم والتعلايم يف الزماان واملكاان املناساب          اإللكرتوين                    النوع الثاين: التعلم 

                وأرشطاة اليياديو.         اإللكارتوين                         مثإ لوحة املناقشاات والربياد    ة       إلكرتوني                        للمتعلم باستخدام أساليب 

                                                               غري املتزامنة تتم عرب الويب ب  املحارض والدارس  وبعضهم البعض لتبااد     ة        اإللكرتوني          واملناقشات 

          والبحثية.   ة        اإللكرتوني                                                   املعارف واملياهيم وحإ املشكالت يف إطار م  القيم األخالقية 

 :   A Synchronized Discussion            غري املتزامنة   ة        اإللكرتوني               ميهوم املناقشات    ا  أوالا

                       غري املتزامنة بن ا وسايلة    ة        اإللكرتوني           ( املناقشات    212  ،     1121                      عرف الكندري، عا حبيب )

                                                                            لالتصا  الكتايب ب  املتصل  عاا شابكة االنرتنال بصاورة غاري متزامناة، ما  أجاإ تبااد  ايرا  

                                                                               لتبيان وجهة النظر يف قضايا يتسه ايها املجا  إلبدا  الرأي واحلاوار، للتعباري عا  الصاورة          والتحاور 

                                  الاهنية للموضوع املتداو  واملنشور. 

                                           (  ايل التياعإ غري املتزام  بننه نمط يعتماد عاىل  7  ،     1128 )    يي                       وأشار عا، أكرم اتحي مصط

    أي      وقل و     أي   يف   ة        اإللكرتوني            بيئة التعلم    يف                                                    إتاحة التواصإ و التياعإ غري املبارش ب  املعلم و الطال

  . ة        اإللكرتوني                            مكان م  خال  منتديات املناقشة 

   عاا       ا  إجرائيااا    ة        اإللكرتوني           ( املناقشات   01  ،     1121                                    وعرف أبو خطوة، السيد عبداملو  السيد )

ا لتبااد  املعاارف واألاكاار وتنيياا املهاام املتضامنة يف                        أ ا حوار ب  املتعلم  بعض       الربجماة       ا                                               هم بعضا

                                                  التعليمية، وذلك بشكإ متزام  أو غري متزام  أو خمتلط.

                   بن ا حوار ونقااش با     ة        اإللكرتوني           ( املناقشات    280  ،     1128                       وعرال اار ، نجال  حممد ) 

                                                                                  الطال  يظهر ايه الدور االجيايب الواضح هلام لتحقيق أهداف التعلم، وذلك إما بتوجياه وضابط ما  

             عة عا ذا ا.                           قبإ املعلم، أو باعتامد املجمو

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6


Dr. Zarrouk, Sayed Mohammad 

Volume (2) No. (4) 2019 

233 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6 

 

                                     ( املناقشات غري املتزامنة بن ا حاوار  ادث   Douglas,J.,2006                   وعرف دوجال ، جيمس ) 

                                                                           بتنخري زمني متعمد، حيث ال يشرتط وجود تواصإ مبارش عرب الوياب با  الطالاب واملادر ، كاام 

          لوياب بن اا     عارب ا         اإللكرتوين                              (املناقشة غري املتزامنة يف التعلم      282  ،     1112                    عرف عزمي، نبيإ جاد )

                                                                                     إحدى طرق التياعإ التي تسمح بتباد  األاكار داخإ سياق واحد مقدم ع  طريق املعلم الاي يقاوم 

                                                                                      بدور امليرس، وهاه الطريقة تتبه منهجا ديمقراطيا وتسمح لكإ اارد باملساامهة بناكااره وتبادهلاا ماه 

        ايخري .

            تواصإ حاواري    "           بحث عا أ ا                                                    وتعرف املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف هاا ال

                                               العلمية لتحقيق القيم األخالقياة البحثياة يف املشااركة         وايرا                                 غري مبارش عرب الويب يف تباد  األاكار 

                                                             ب  املحارض والدارس  وبعضهم البعض بتنخري زمني متعمد إلكساهبم معارف          اإللكرتوين         والتياعإ 

         البحثياة                                 تاحة التنين يف بحاث وتوثياق املعلوماات                                             ومهارات بحوث التعليم الصناعي )املتقدم( ، مه إ

   .  "              ا  املثارة إلكرتونياا 

                                           أمهية املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب:    ا   ثانياا: 

                                                                             تتضح أمهية املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف التغلب عا املعوقات والصعوبات 

                                                                                  التي تقابإ داريس مقرر بحوث التعليم الصناعي )متقدم(، مثإ ضايق الوقال وبعاد مساااة الساك  

                                      األرسياة خاصاة املتزوجاون مانهم ويعولاون، وقاد             واالرتباطاات                           والعمإ مه صعوبة ترك العماإ، 

                                                                         كثري م  الدراسات أمهية اساتخدام املناقشاات اجلامعياة غاري املتزامناة يف عمليتاي الاتعلم       أوضحل 

               ، التي أكدت عا   (Wegmann, Susan, et al, 2014)                                       والتعليم مثإ دراسة وجيامن، سوزان، وأخرون 

     وماات                                                                                  أ ا تدعم تكوي  روابط اجتامعية وتعليمية قوية ب  الدارس  م  خال  التعاون يف تباد  املعل

                ، إيل تنمية قدرة   (Ajayi, Lasisi, 2010 )                                              ، وتنمية التيكري، كام أشارت دراسة أجياي، ليسيزي       وايرا 

                                                                              املتعلم عا البحث والتق  ع  املعراة بااتاه، والتواصاإ والتياعاإ ماه ايخاري  مماا يقيضا عاا 

                   كام أشار هو، وشونج                                              ا                      االنطوا  واتجإ وضعف الثقة بالنيس املصاحب أحياناا للمناقشات التقليدية،

Hew,K.F&Cheung,W.S,2007)   عارب          اإللكرتوين                                             ( إ  أن املناقشات اجلامعية غري املتزامنة يف التعلم   
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                                                                                      الويب تييد املشارك  يف إدراك العالقات ب  األاكار واملياهيم املتعلقة باملوضوع املطروح اهي تعترب 

                      عىل تنمية تيكري الدار .    ا                                      وسطاا للتعبري عام يدور يف ذه  الدار ، كام تعمإ 

                                                      غري املتزامنة متك  الدارس  جميعهم ما  إبادا  آرائهام العلمياة    ة        اإللكرتوني               كام إن املناقشات 

                                                                                     بحرية تامة دون رشط التواجد يف نيس التوقيل، باإلضااة إيل مناقشة املياهيم واملصطلحات الغامضة 

                                واملناقشاات بعاد مراجعتهاا وحتليلهاا،                                                    وإيضاحها، وإتاحة ارص التغاية الراجعة جلميه املشااركات 

 )                 دي، واااتربو، رايف       ساازر ،              ا                                  وتقويمهاا ذاتيااا أو ما  خاال  املحاارض، وقاد أشاارت دراساة

Suthers,D.D.&Vatrapu,R.,2007 ) احلضاور   ما     ناوع     إجيااد  يف         املتزامنة   غري                 إ  أمهية املناقشات      

              يف املناقشاات عارب               األطاراف املشااركة   ب         االجتامعي        التعاون      ميهوم       وتنمية         االجتامعي،         والتياعإ

       حمارضي .   أو      دارس        أكانوا     سوا       الويب

                               لبحوث التعليم الصناعي ) متقدم(             غري املتزامنة   ة        اإللكرتوني               أهداف املناقشات     ا   ثالثاا: 

                                                                          حتديد موضوعات مقرر بحوث التعليم الصناعي ) متقدم(، وحتديد موضوع كإ مناقشة.    . 2

                                                    املعلومات املرتبطة بموضوع املناقشة م  خال  قارا ا م وتق ا                       تعاون الدارس  يف تباد    . 1

                مصادر املعلومات.

                   حو  موضوع املناقشة.        وايرا                         مناقشة املعلومات واألاكار   . 2

                                 ا                             تقويم معلومات موضوع املناقشة ذاتياا وم  قبإ املحارض كتغاية راجعة.  . 0

                                      إكسا  الدارس  مهارات التواصإ واالتصا .  . 1

                                                       الدارس  وتكوي  صداقات تساعدهم عا التعاون يف انجاز املهاام                     التياعإ االجتامعي ب   . 8

                             العلمية املحددة م  قبإ املحارض.

                                                                           توضيح املحارض للنقاط الصعبة والرد عا أسئلة واستيسارات الدارس  يف بحوث التعليم   . 7

         الصناعي.

              مناقشاة املوضاوع         انتهاا                                                   توجيه األسئلة م  املحارض، وإرسا  الدارسا  لإلجاباات بعاد   . 2

       املحدد.
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ا:                                      غري املتزامنة لبحوث التعليم الصناعي:    ة        اإللكرتوني                                      الوسائإ التكنولوجية املناسبة للمناقشات     ا   رابعا

  :       اإللكرتوين      الربيد   - 2

 ,Schlosser, Lee Ayers& Simonson   ، )   "             شاااالورس وسيمونساااا  "      يعراااااه 

Michael,2005,111 بننه نقإ الرساائإ عارب شابكات االتصااالت، وما  خاال  برجمياات الربياد )                                                          

                                              يتم إضااة تعبريات االنيعالية إ  الرسائإ النصية.         اإللكرتوين

           يشاري إ  نقاإ                   (  أن هااا املصاطلح    2021  ،     1122 )                       ،يس، حممد عطية، وأخارون      وأضاف 

                                استقباهلا بواسطة املساتقبل  عا        ا                                كرتونياا بحيث ختزن يف عناوي  إليكرتونية يمك                 وتوزيه الرسائإ إل

                                            طريق أجهزة الكمبيوتر املتصلة بشبكات االتصاالت.

   :  ة        اإللكرتوني         املجموعات   - 1  

                                                                           جمموعات تتم عرب وسائإ التواصإ االجتامعي مثإ الواتس أ  والييس بوك تتيح املناقشاات 

                              غري املتزامنة ب  أاراد املجموعة.

  : ة        اإللكرتوني               لوحات املناقشات   - 2

 zeta                        ألغارا  تعليمياة مثاإ تطبياق    ة        اإللكرتونيا                                 عدد تطبيقات إنشا  لوحات املناقشات   تت

board   غري املتزامناة، لساهولة    ة        اإللكرتوني                                                   الاي يعد م  التطبيقات اهلامة يف إنشا  لوحات املناقشات                    

                           ، كام أنه يتيح ألي شاخص إنشاا  (www. zeta board.com )                     ا            استخدامه، وإتاحته جماناا عا االنرتنل 

                                                            وإضااة عدد م  املشارك ، مه احلياظ عا رسية البياناات وحتاديثها، ماه           إلكرتونية             لوحة مناقشات 

                                   ومراجه متاحة للمشارك ،  ويتكاون هااا           إلكرتونية                                      إمكانية إضااة مقاطه صوت وصورة وعناوي  

                   ، و تاوي التطبياق عاا normal forum                                                   التطبيق م  الصيحة الرئيسة ويطلق عليها منتادي النقااش 

                                                                                     منتديات النقاش التي تتكون م  جمموعة أقسام، ايمك  عمإ منتدي لداريس مرحلة الدكتوراة، يضم 

                                             ع  مقرر بحاوث التعلايم الصاناعي ) متقادم(، و تاوي    ة        اإللكرتوني                        جمموعة م  لوحات املناقشات 
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                             ة املناقشاة الرئيساة ثالثاة أجازا              ، وتتضم  لوحnormal forum                             موضوعات املقرر يف منتدي النقاش 

     هي :

                                            االعالنات واألخبار ملوضوعات املناقشات ومواعيدها.  . 2

  .      وايرا                                                        املناقشات العامة جلميه األعضا  ألحد املوضوعات وتباد  األاكار   . 1

                                                                          حتديد األعضا  م  قبإ املحارض، وحتديد أسس وقواعد املشاركة يف املناقشات والتعامإ مه   . 2

                                                                        الزمال ، والقيم األخالقية البحثية التي جيب مراعا ا أثنا  النقاش.           

              غاري املتزامناة يف    ة        اإللكرتونيا                                                  وقد هدال كثري م  الدراسات إيل استخدام لوحاة املناقشاات 

             التاي اساتخدمل   (pao, nan chou, 2012)                                             عمليتاي الاتعلم والتعلايم مثاإ دراساة بااو، ناان شاو 

                ، ودراساة بيادرو،  ة        اإللكرتوني                                                            اسرتاتيجيات متعددة لتنمية التياعإ االجتامعي داخإ لوحة املناقشات 

     ألدلاة             يحاص وإعطاا  ا                                     التي استخدمل اسرتاتيجيات التنمإ مثإ ال  (pedro, et al, 2012 )       وأخرون 

 Aljeraisy, et al, 2015 )                      ، ودارسة اجلرييس، وأخرون  ة        اإللكرتوني   ات  س                       لتدريس األد  بلوحة املناا

                                    يف قيااا  أدا  الطاال  ورضاااهم عاا  املقااررات    ة        اإللكرتونياا                           التاي اسااتخدمل لوحااة املناقشاات (

            الدراسية.  

              إجراءات البحث

                                                          البحثية، ومهارات البحوث يف التعليم الصثناعي )متقثدم( الالزمثة   ً                            أوالً : حتديد قائمة القيم األخالقية 

ً         ؛ وفقًا ملا ييل:                                      لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي       

                                                                            دراسة وحتليل املراج  والبحوث والدراسات السابقة املرتبطة بثالقيم األخالقيثة ومهثارات   . 1

                                            البحث العلمي وبحوث الفعل يف التعليم الصناعي:

                      القيم األخالقية ومهارات                                        موعة م  املصادر والدراسات والبحوث يف جما                تم الرجوع إ  جم

                                           ؛ وتم اإلشارة إ  العديد منها يف اإلطاار النظاري                                           البحث العلمي وبحوث اليعإ يف التعليم الصناعي
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                                                                ميهوم مهارات البحث العلمي بعامة، وميهوم مهارات البحاوث يف التعلايم                     للبحث حيث تم تناو 

                        كام تم تناو  ميهوم القيم    ،                        البحوث يف التعليم الصناعي                       وأمهية وأهداف  ومهارات               الصناعي بخاصة، 

                                                                                     األخالقية البحثية وأمهيتها يف بحوث التعليم الصناعي وتصنييا ا، والتاي تام االساتيادة منهاا عناد 

     لقايم  ا   يف                                                                              إعداد القائمة املبدئية،  كام تم الرجوع إ  جمموعة م  املصاادر واملراجاه اهلاماة املتخصصاة 

                                                     ؛ وقد تب  عدم وجود كتا  جامعي أو ماكرة هلاا املقارر حياث                             األخالقية ومهارات البحث العلمي

اا داخاإ قاعاة الدراساة،                                                               ا                     يكتيي الدكتور أستاذ املادة بتحديد رؤو  املوضوعات اقط ورشحها نظريا

     رؤو                                                                            وبالرغم م  ذلك تم االستيادة م  بعض املعارف املتضمنة يف حمتوي هااه املراجاه يف ضاو 

                                             للمياهيم الينية والقيم اجلاملية املرتبطة بتااري                                                    املوضوعات املحددة للمقرر عند إعداد القائمة املبدئية

  . "      األورويب "       التخصص 

                                                                      دراسة وحتليل كثري من بحثوث ودراسثات التعلثيم الصثناعي السثتنتاج القثيم األخالقيثة   . 2

                                       وها، ومهارات البحث العلمي التي أجادوها                                     هبا باحثي التعليم الصناعي والتي افتقد       التزم             البحثية التي 

                                                                                       والتي مل جييدوها، من خالل اإلرشاف عيل بحوث التعليم الصناعي ومناقشتها بكلية التعليم الصناعي. 

                                                                            بط قائمة القيم األخالقية البحثيثة، ومهثارات البحثوث يف التعلثيم الصثناعي )متقثدم(؛   . 3

                                وذلك باستطال  آراء جمموعة املحكمني.

                                                                الستبيان وذلك بعرضه عىل السادة املحكم  ،ثم تام رصاد ودراساة نتاائج هااا           تم تطبيق ا

              % ما  اساتجابات   11                                                                       االستبيان حيث تم استبعاد البنود التي مل تصإ النسبة املئوياة للموااقاة عليهاا 

         املحكم  .

                                                                           كام تم إضااة بعض البنود التي اقرتحها املحكمون بعد مناقشاتها معهام وكانال إحصاا ات 

         ت كاييت:         االستجابا
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                                                                              وااق املحكمون عا مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( الرئيسة واليرعية، حيث   

                                                                                   شملل كإ مهارة رئيسة جمموعة مهارات ارعية، وجمموعة القيم األخالقية البحثية، وتراوحل نسابة 

          املحكم .            استجابات     % م     211   % و  11          املوااقة ب 

                                     وقد تلخصت آراء السادة املحكمني يف اآليت:   

      تقيايم    "      كانل                                        (  التابعة للمهارة الرئيسة السادسة حيث  21                          تعديإ املهارة اليرعية رقم )  . 2

   .  "                              تقييم جودة موجز ومستخلص البحث    "       لتصبح     "           ملخص البحث 

  . "                    التقدير العلمي للاات   "      ( وهي   27                                  إضااة القيمة األخالقية البحثية رقم )  . 1

   ”                                    (، حيث كانال الكراماة اإلنساانية ، لتصابح 8                          قيمة األخالقية البحثية رقم )        تعديإ ال  . 2

  . “                                العية والوقار والكرامة اإلنسانية 

                               التانين والتعقاإ قباإ إصادار األحكاام    "      ( وهاي   21                              إضااة القيمة األخالقية البحثية )  . 0

    .   "         والنتائج 

                                ضو  نتائج استجابا م أصبحل قائماة    يف                                          وبعد إجرا  التعديالت التي اقرتحها املحكمون، و

                                                                                       القيم األخالقية البحثية، ومهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( الالزمة لداريس الادكتوراة 

                 ( مهارة ارعياة، و   18                                            صور ا النهائية)*( تتضم  سل مهارات رئيسة، و )   يف                      بكلية التعليم الصناعي 

                      ( قيمة أخالقية بحثية.   18 )

  

                                                           

القيم األخالقية البحثية، ومهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( الالزمة  ( استامرة االستبيان )قائمة2)*(ملحق )

 لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي( يف شكلها النهائي.
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لداريس الدكتوراة  ة القيم األخالقية البحثية، ومهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( الالزمة( قائم2جدو  )

 بكلية التعليم الصناعي

 القيمة األخالقية البحثية املهارة الفرعية املهارة الرئيسة

: اختيار     ا         أوال 

 موضوع البحث

 حتديد جما  البحث (2

ملجا  نقد ودراسة البيئة الداخلية واتارجية  (1

 البحث

دراسة وحتليإ أهم البحوث والدراسات  (2

 السابقة

 حتديد متغريات البحث (0

اإلخالص هلل عز وجإ يف إنجاز  -2

 إجرا ات البحث.

األمانة العلمية يف اختار وتنييا  -1

 إجرا ات البحث.

الصدق واملصداقية يف كإ إجرا ات  -2

 البحث.

الصرب واملثابرة إلنجاز متطلبات  -0

 البحث.

 التعامإ مه أاراد العد  والعدالة يف -1

 جمموعات البحث.

 العية والوقار والكرامة اإلنسانية. -8

التعاون املثمر ب  املشارك  يف  -7

 البحث.

الثقة املتبادلة ب  املشارك  يف  -2

 البحث.

الثبات االنيعايل يف التعامإ مه  -1

 املشارك  يف البحث.

املوضوعية يف التعامإ مه جمموعات  -21

 البحث ورصد النتائج.

 لية ورسية املعلومات.املسئو -22

التنين والتعقإ قبإ إصدار األحكام  -21

 والنتائج.

 املهنية والدقة العلمية. -22

    ا             ثاني ا: إعداد خطة 

 البحث

 صياغة عنوان البحث (2

 صياغة املقدمة (1

 بلورة مشكلة البحث (2

 حتديد أسئلة البحث. (0

 ار  ارو  البحث (1

 حتديد أهداف البحث (8

 استنتا  أمهية البحث (7

 حتديد حدود البحث (2

 حتديد منهج البحث (1

 حتديد األساليب االحصائية (21

 حتديد إجرا ات البحث (22

 تعريف مصطلحات البحث (21

 توثيق مراجه خطة البحث (22

    ا              ثالث ا: حتديد اإلطار 

النظري للبحث 

 وصياغته

 حتديد حماور اإلطار النظري للبحث (2

 صياغة مقدمة اإلطار النظري للبحث (1

دراسة وحتليإ املراجه والبحوث  (2

 والدراسات السابقة
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 القيمة األخالقية البحثية املهارة الفرعية املهارة الرئيسة

توظيف البحوث والدراسات السابقة يف  (0

 حماور اإلطار النظري

 الدقيق املوضوعي واالقتبا النقإ  (1

 التوثيق العلمي السليم (8

 الصياغة اللغوية السليمة لإلطار النظري (7

تقبإ النقد البنا  وتعديالت  -20

 املحكم .

 البشاشة والتواضه العلمي. -21

تقدير أدوار كإ املشارك  يف البحث  -28

. 

 التقدير العلمي للاات. -27

 االهتامم بمشاعر األخري . -22

 احرتام امللكية اليكرية. -21

 .واالقتبا صحة النقإ  -11

 سالمة وعلمية التوثيق. -12

النقد اهلادف البنا  للدراسات  -11

 والبحوث السابقة.

 النقد الاايت اإلجيايب. -12

 .حتقيق نتائج البحث للمنيعة العامة  -10

 حق االنسحا  م  قبإ املبحوث . -11

 دقة النتائج وصحتها. -18

 

 

 

ا: تنييا      ا         رابع 

 إجرا ات البحث

 حتديد اتطوات اإلجرائية للبحث (2

إعداد وتصميم أدوات البحث وتقنينها  (1

     ا علمي ا

 اختيار عينة البحث وضبطها (2

 تطبيق أدوات البحث (0

                  ا جتريب البحث ميداني ا (1

 حتديد األساليب االحصائية املناسبة (8

 رصد نتائج البحث (7

                         ا معاجلة نتائج البحث إحصائي ا (2

 النتائج وتيسريها ومناقشتهاحتليإ  (1

مقارنة نتائج البحث بنتائج البحوث  (21

 والدراسات السابقة املرتبطة

 استنتا  التوصيات (22

 صياغة البحوث املقرتحة (21

تلخيص البحث وصياغة موجزه  (22

 ومستخلصه

 

ا: كتابة تقرير      ا               خامس 

 البحث

 الصياغة والرتتيب العلمي ليهار  البحث (2

 ومالحقهالتحديد املتوازن ليصو  البحث  (1

حتقيق اإلرتباط الشامإ ب  جميه حمتويات  (2

 البحث
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 القيمة األخالقية البحثية املهارة الفرعية املهارة الرئيسة

                            ا          الصياغة الواضحة السليمة لغوي ا ملحتويات  (0

 البحث تقرير

 التوثيق العلمي السليم ملراجه البحث (1

التنسيق الدقيق للشكإ العام للرسالة 

 وجميه حمتويا ا

 

ا: التقويم      ا           سادس 

 الاايت للبحث

 للمحتوىتقييم مناسبة متغريات العنوان  (2

تقييم وضوح صياغة مشكلة البحث وأسئلته  (1

 وأهدااه واروضه

تقييم حماور اإلطار النظري وتوظيف  (2

 الدراسات السابقة

 تقييم سالمة منهجية البحث وإجرا اته. (0

 تقييم أساليب تصميم أدوات البحث (1

 تقييم مناسبة املعاجلات اإلحصائية ودقتها (8

 وتيسريهاتقييم دقة نتائج البحث ومناقشتها  (7

 تقييم ارتباط التوصيات بالنتائج (2

 تقييم سالمة التوثيق العلمي للمراجه (1

 تقييم حتقيق القيم األخالقية البحثية (21

 تقييم توازن اليصو  وشموهلا (22

تقييم جودة موجز ومستخلص البحث  (21

 العريب واالنجليزي

 تقييم السالمة اللغوية (22

                                  والسؤا  الثاين م  أسئلة البحث ومها:                                         وبالك يكون الباحث قد أجا  عىل السؤا  األو  
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                                                                             ما مهارات بحوث التعليم الصناعي الواجب تنميتها لدى داريس مرحلة الادكتوراه بكلياة   . 2

                 التعليم الصناعي؟

                                         بحوث التعليم الصناعي بوضوح ودقة وشيااية؟       إلنجاز                                ما القيم األخالقية البحثية الالزمة   . 1

ً   ثانًيا:    :                                            الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب        تعليمي            نموذج تصميم       بناء     

                                                                           در  الباحث جمموعة م  نامذ  التصميم التعليمي العامة مثإ نموذ  الكونباو ، ثاونجمي 

  w.dick & l.carey                   ، ونمااوذ  ديااك وكاااري   Lakonpo, Thongmee, etal(2015)       وأخاارون 

                            (، وكاالك ناامذ  تصاميم التعلايم     1118                                      (، ونموذ  عبد العااطي، حسا  البااته حمماد )    1110 )

                              (، و نماوذ  حسا ، رحاا  أناور حمماد     1122                               واملدمج مثإ نموذ  زروك، سيد حممد)         اإللكرتوين

   (.    1112                         (، ونموذ  ،يس، حممد عطية )    1117                                  (، ونموذ  إبراهيم، وليد يوسف حممد )    1121 )

                               املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عارب                             نموذ  لتصميم تعليمي الستخدام                      وقد قام الباحث ببنا  

                                     م  سالمته وأجريل التعديالت التي اقرتحها          والتنكد                                   ، وتم عرضه يف صورته املبدئية للتحكيم      الويب

                                            التاداخإ والتكارار با  بعاض مراحاإ التصاميم، وظهار                              املحكم  وتتلخص يف اختصار وحااف

                          كام هو موضح يف الشكإ التايل:     )*( ة                       التصميم يف صورته النهائي

 

 

 

 

 

                                                           
 ( الصورة النهائية للنموذ  املقرتح للتصميم التعليمي الستخدام املناقشات االلكرتونية اجلامعية غري املتزامنة.1ملحق )  )*(
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( النموذ  املقرتح للتصميم التعليمي الستخدام املناقشات االلكرتونية اجلامعية2شكإ )  

 املرحلة األوىل

 التعليمية االحتياجاتاختيار وإعداد 

 املرحلة الثانية

 البناء العلمي ملنظومة املناقشات االلكرتونية

 املرحلة الثالثة

 إعداد املقاييس واالختبارات العلمية

 املرحلة الرابعة

والتقويميةالضبط العلمي لألدوات التعليمية   

 املرحلة اخلامسة

 التجريب امليداين

 

 املرحلة السادسة

 ونتائجها املخرجات التعليمية
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     وهو:                                                          وبالك يكون الباحث قد أجا  عىل السؤا  الثالث م  أسئلة البحث 

                                                                                        ما نموذ  تصميم التعليم املقرتح الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف تنمية القيم 

                                                                                   األخالقية البحثية، ومهارات البحوث يف التعليم الصاناعي )متقادم( لادي داريس الادكتوراة بكلياة 

                 التعليم الصناعي؟

ً    ثالًثا:        للبحث               التجريب امليداين    

  :      كالتايل                                                 تطبيق مراحإ النموذ  السابق أثنا  جتربة البحث وذلك    تم 

                                                املرحلة األويل: اختيار وإعداد االحتياجات التعليمية:  

                                                 شملل مرحلة حتليإ املدخالت التعليمية اتطوات التالية:

                                                                             تم االحسا  باملشكلة وحتديدها وحتليإ احتياجات الدارس ، واختيار بيئة الاتعلم املادياة   . 2

                           غاري متزامناة باساتخدام برناامج           إلكرتونية                                          املناسبة وإعدادها حيث تم بنا  لوحة مناقشات 

Zeta boart وإعداد اإلمكانيات الب ية املتاحة حيث تم تدريب الدارس  عاا اساتخدام ،                                                                 

                                                غري املتزامناة، وتام حتدياد االهاداف العاماة يف ضاو  الساية    ة        اإللكرتوني   ات            لوحة املناقش

                                          وأسس برنامج إعداد داريس الدكتوراه كام يا:  

                                                                           إكسا  داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي مهاارات البحاوث يف التعلايم الصاناعي   . 1

                 ناقشات اجلامعية غري                                                               )متقدم (، وتنمية القيم األخالقية البحثية لدهيم، م  خال  استخدام امل

                                                                         املتزامنة عرب الويب يف دراسة موضاوعات البحاوث يف التعلايم الصاناعي متقادم )اختياار 

                                                                        موضوع البحث، وإعداد خطة البحث، وحتديد اإلطار النظري للبحث وصاياغته، وتنيياا 

                                                           إجرا ات البحث، وكتابة تقرير البحث، والتقويم الاايت للبحث (.
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       اجلامعية   ة        اإللكرتوني                                                       املرحلة الثانية: التصميم والبناء العلمي ملنظومة املناقشات 

                                   شملل مرحلة التصميم اتطوات التالية:

                                                                                 حتديد اليلسية: ترتكز اليلسية عا عدة مداخإ عاملية أمهها وحمورها التعلم الاايت والتعليم   . 2

                                      عرب الويب م  خال  نموذ  لتصميم التعليم.         اإللكرتوين

       يف صاورة                                لبحوث يف التعليم الصناعي متقادم ل                                 سس التعليمية: ختطيط املحتوي العلمي   األ  . 1

     داريس       لتمكا                                        املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عارب الوياب           ، واستخدام         إلكرتونية       لقا ات 

       والقيم                                 مهارات البحوث يف التعليم الصناعي         اكتسا    م                                  الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي 

  .       البحثية        األخالقية 

                              حتديد وصياغة االهداف التعليمية:  . 2

                         يوضح ميهوم البحث العلمي. -

                                        ي ح مكونات خطة البحث يف التعليم الصناعي. -

                            يصنف القيم األخالقية البحثية. -

                                                 يقرتح معايري اختيار موضوع البحث يف التعليم الصناعي. -

                                                  دد مكونات اإلطار النظري للبحث يف التعليم الصناعي. -

                                       تنييا إجرا ات البحث يف التعليم الصناعي.           لإ خطوات  -

                                                       يقارن وييرق ب  التجريب االستطالعي والتجريب امليداين للبحث. -

                                             يتق  توثيق املراجه والبحوث والدراسات السابقة. -

                               الاايت للبحث يف التعليم الصناعي.         التقييم            يستنج معايري  -

                                   يتقبإ النقد البنا  وتعديالت املحكم . -
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                                                 املعاجلات االحصائية لنتائج البحث يف التعليم الصناعي.             يناقش أساليب  -

                                                يرتب خطوات كتابة تقرير البحث يف التعليم الصناعي. -

                        بالقيم األخالقية البحثية.      يتحىل -

                                                             املناقشات اجلامعية غري املتزامنة ملوضوعات البحوث يف التعلايم الصاناعي              يتابه باهتامم  -

  .        عرب الويب

                               املدعمة لدراسة موضوعات البحوث يف    ة        اإللكرتوني                             يبحث بحام  ع  املواقه العلمية -

                 التعليم الصناعي.

   :     كاييت     وذلك         العلمي            حتديد املحتوى   . 0

                   اختيار موضوع البحث      األول:          اإللكرتوين       اللقاء 

                    الداخلية واتارجية.        بيئته                                               موضوع املناقشة األو : حتديد جما  البحث ونقد ودراسة 

  .                            أهم البحوث والدراسات السابقة   يإ                               موضوع املناقشة الثاين: دراسة وحتل

                                          موضوع املناقشة الثالث: حتديد متغريات البحث. 

  .                                                      موضوع املناقشة الرابه: القيم األخالقية الختيار موضوع البحث

                إعداد خطة البحث       الثاين:          اإللكرتوين       اللقاء 

  .                         عنوان ومقدمة ومشكلة البحث                     موضوع املناقشة األو :

                   أسئلة وارو  البحث.                      موضوع املناقشة الثاين:

  .                       أهداف وأمهية وحدود البحث                       موضوع املناقشة الثالث:

  .                             منهج وإجرا ات البحث ومصطلحاته                      موضوع املناقشة الرابه: 
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  .                                      توثيق املراجه والبحوث والدراسات السابقة                      موضوع املناقشة اتامس:

  .                                                   موضوع املناقشة الساد : القيم األخالقية إلعداد خطة البحث

                                حتديد اإلطار النظري للبحث وصياغته        الثالث:      رتوين    اإللك       اللقاء 

  .                              حماور ومقدمة اإلطار النظري للبحث                       موضوع املناقشة األو :

  .                                                   دراسة وحتليإ وتوظيف املراجه والبحوث والدراسات السابقة                      موضوع املناقشة الثاين:

                       الدقيق وتوثيقه العلمي.          واالقتبا       النقإ                        موضوع املناقشة الثالث:

  .                                 القيم األخالقية لبلورة االطار النظري                 املناقشة الرابه:      موضوع 

                    تنفيذ إجراءات البحث  :     راب   ال         اإللكرتوين       اللقاء 

  ا اا.                              صميم أدوات البحث وتقنينها علمي        إعداد وت                     موضوع املناقشة األو :

  .                         اختيار عينات البحث وضبطها                      موضوع املناقشة الثاين:

  .                              التجريب االستطالعي وامليداين للبحث                       موضوع املناقشة الثالث:

  .                             نتائج البحث وتوصياته ومقرتحاته                       موضوع املناقشة الرابه:

  .                                  القيم األخالقية لتنييا إجرا ات البحث                      موضوع املناقشة اتامس:

                  كتابة تقرير البحث  :    امس  اخل         اإللكرتوين       اللقاء 

  .           اهار  البحث                     موضوع املناقشة األو :

  .                              ترتيب وتنسيق اصو  البحث ومالحقه                       موضوع املناقشة الثاين :

  .                   ملخص البحث ومستخلصه                        موضوع املناقشة الثالث :

  .                                القيم األخالقية لكتابة تقرير البحث                      موضوع املناقشة الرابه: 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6


 د. سيد حممد زروك

 م2019( 4( العدد )2)املجلد 

 

248 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

                              مصادر التعلم والتعليم املناسبة        اختيار  - 5

                                              واق إتاحتهاا عارب الوياب وساهولة اساتخدامها ومناسابة                        مصادر التعلم والتعليم          تم اختيار 

   ة        اإللكرتونيا                                     ا                                  حتقيقها لألهداف التعليمية املحددة، وطبقاا لسهولة ودقة عر  موضوعات املناقشاات 

  :      كالتايل                  تم اختيارها وكانل       التي            غري املتزامنة 

 Zeta boart                           غري متزامنة باستخدام برنامج           إلكرتونية             لوحة مناقشات    5- 1

                                               لساهولة اساتخدامه وشاموله عاا وساائإ للكتاباة وإدرا    Zeta boart                 تم استخدام تطبيق 

                                                                                     الصوت والصورة، وقد تم إنشا  منتدي عا هاا التطبيق باسم البحوث يف التعليم الصناعي، وحادد 

                                                                            اسم مستخدم وكلمة مرور إلتاحة الدخو  واتارو  يف لوحاات املناقشاات للباحاث والدارسا ، 

                              غري املتزامنة عرب الويب، باإلضااة    ة        اإللكرتوني         املناقشات                             املنتدي الوسيلة الرئيسة لعقد             حيث كان هاا 

                                                  أخري مساعدة يف التواصإ واملشاركة نوضحها ايام يا.          إلكرتونية       لوسائإ 

  /Facebook Group                                 جمموعة البحوث يف التعليم الصناعي   1- 1

  .                    اركة املليات والرسائإ         دارس  ومش                                   استخدمل املجموعة للتواصإ مه جمموعة ال

2 -1   WhatsApp/ +201143192423 

                                                                       استخدمل املجموعة للتواصإ مه جمموعة الدارس  بسهولة عرب اجلوا  الشخ  ومشاركة 

  .               املليات والرسائإ

                      االسرتاتيجيات التعليمية       اختيار   - 8

                                        تم اتباع االسرتاتيجيات التعليمية التالية:

       مشااريه         بإنجااز                                                           اسرتاتيجية التعلم القائم عا امل وع وذلك م  خال  تكليف الدارسا   -

                 ، وقواعاد بياناات،         إلكرتونياة                             )نصوص، وعرو  تقديمياة، وجاداو            إلكرتونية        تعليمية 

                           وصور وأشكا ، ونامذ  حماكاة(.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6


Dr. Zarrouk, Sayed Mohammad 

Volume (2) No. (4) 2019 

249 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6 

 

                                                                                     اسرتاتيجية التعلم التعاوين م  أجإ تنمية القيم األخالقية البحثية أثنا  إنجاز املهام املحددة  -

  . ة        اإللكرتوني               بلوحة املناقشات 

                               لتوضاايح العالقااات باا  حمتااوي موضااوعات    ة        اإللكرتونياا                         اساارتاتيجية اتاارائط الاهنيااة  -

             غري املتزامنة.   ة        اإللكرتوني         املناقشات 

ُ                                     ة وذلك لتوضيح ما ُيستجد أثناا  إنجااز املهاام املحاددة بلوحاة                        اسرتاتيجية احلوار واملناقش -                  

  . ة        اإللكرتوني         املناقشات 

        املشاركة     وقل    يف                                                             اسرتاتيجية اليصإ املعكو ، حتى يمك  للدار  التعلم الاايت والتحكم  -

                                بحيث يتم أدا  الغر  منها بنجاح    ة        اإللكرتوني          باملناقشات 

                                                وذلك الستمطار أاكار الدارس  م  أجإ األاكاار اجلديادة    ،      الاهني                اسرتاتيجية العصف  -

                                                                      ياتم إضاااتها أثناا  املشااركة يف مناقشاة املوضاوعات املرتبطاة باالبحوث يف التعلايم       التي

                  الصناعي عرب الويب.

                 األنشطة التعليمية  - 7

                                         تم تصميم عدد م  األنشطة التعليمية كام يا :

                                        إعداد تقارير ع  بحوث يف التعليم الصناعي. -

                                حو  أهم القيم األخالقية البحثية.           إلكرتونية          عقد ندوات  -

                  املرتبطاة باالبحوث يف    ة        اإللكرتونيا                     حو  موضوعات املناقشاات           إلكرتونية             عمإ مسابقات -

                           التعليم الصناعي عرب الويب. 

  . ة        اإللكرتوني                                                      تنييا زيارات اارتاضية لبعض مواقه أبحاث التعليم الصناعي  -

       تتنااو        التاي   ة        اإللكرتونيا                   واملجاالت والكتالوجاات                              جمه وقرا ة بعض الكتاب واجلرائاد -

                                                      أخالقيات البحث العلمي ومهاراته يف جما  التعليم الصناعي. 

                                                                       كتابة تقرير ع  أثر القيم األخالقية البحثية يف جودة بحوث التعليم الصناعي.  -
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                 ات العلمية للبحث       االختبار       قاييس و              عداد وتصميم امل إ                املرحلة الثالثة: 

                            ات العلمية للبحث واق ما يا:       االختبار                وتصميم املقاييس و     عداد     تم إ  

    ً                                                            أواًل: إعداد اختبار مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم(

     ا                   تبعاا للخطوات التالية :          االختبار         تم إعداد 

        االختبار               ( حتديد اهلدف من    1

                                                           إ  قيا  مهارات البحث العلماي املرتبطاة بمقارر البحاوث يف التعلايم          االختبار        هدف هاا 

                    غاري املتزامناة يف إكساا     ة        اإللكرتونيا                                                    الصناعي )متقدم(، وذلك لقيا  اعالية اساتخدام املناقشاات 

                                                 الدارس  مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم(.

   :        لالختبار                       ( حتديد مستويات التعليم    2

                                                       عىل قياا  مساتويات التعلايم )مساتوى التطبياق، مساتوى التحلياإ،          االختبار          اشتمإ هاا 

                 مستوى التقييم(. 

      )جثثدول    ة        اإللكرتونيثث                                           النسثثبية ملسثثتويات ومو ثثوعات التعلثثيم للمناقشثثات      زان  ألو ا       ( حتديثثد    3

  :         املواصفات(

                                                                               قام الباحث بتحديد األوزان النسبية ملستويات التعليم وموضوعات لقا ات املحتوي العلمي 

       ا              ، وتبعااا ألمهياة مساتويات  ة        اإللكرتونيا                                      ، م  خال  حتليإ موضوعات لقا ات املناقشاات  ة        اإللكرتوني

                         التعليم املراد اختبارها .

                                                                          وبنا  عىل هاا تم حتديد عدد املواقف التي ترتبط بموضاوعات التعلايم يف كاإ مساتوى ما  

                                                  مستويات املهارة العقلية البحثية وذلك يف ضو  ما يا: 

   .         إلكرتونية                       لتدريس كإ موضوع مناقشة              الزم  املخصص  . 2

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6


Dr. Zarrouk, Sayed Mohammad 

Volume (2) No. (4) 2019 

251 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6 

 

                األهداف املقرتحة.   . 1

   .  ة        اإللكرتوني                          مدى أمهية موضوعات املناقشات   . 2

  :                                                                       واجلدو  التايل يوضح األوزان النسبية واملواصيات لكإ مستوى م  مستويات التعليم

 ( األوزان النسبية ومواصيات اختبار مهارات البحوث يف التعليم الصناعي ملستويات التعليم 1جدو  ) 

        مسثثثثثثثثثتويات                                                                                                                     

         التعليم 

                لقاءات املناقشات

    ة        اإللكرتوني

 تركيب تقييم حتليل تطبيق

املجمو  

الكىل 

 للمواقف

 3 - 1 1 1 اختيار مو و  البحثاألول:  اإللكرتويناللقاء 

 5 1 1 2 1 إعداد خطة البحثالثاين:  اإللكرتويناللقاء 

حتديد اإلطار النظري للبحث الثالث:  اإللكرتويناللقاء 

 وصياغته
1 2 1 - 4 

 8 3 1 1 3 تنفيذ إجراءات البحث: راب ال اإللكرتويناللقاء 

 5 1 2 - 2 البحث كتابة تقرير: امساخل اإللكرتويناللقاء 

 25 5 6 6 8 العدد الكيل

 %100 %20 %24 %24 %32 األوزان النسبية

   :        االختبار                    ( و   وصياغة مواقف   4

                                     بحيث يراعى وضاه الادار  يف مواقاف طبيعياة          االختبار                        م وضه وصياغة حمتوى مواقف  ت

                                        وقياساها ملساتويات التعلايم املتنوعاة ماه حتقياق    ،                                مه مراعاة تنوع هاه املواقف وشاموهلا   ،       اارتاضية

   ة        اإللكرتونيا                                                                         التكامإ ب  املواقف بعضها البعض، كام يراعى األهداف اإلجرائية للمناقشات اجلامعياة 

                       موقف، ويتباه كاإ موقاف ،اس     11                   وقد بلغ عدد املواقف    ،                               املقرتحة وسهولة التطبيق وموضوعيته

              وكاالك مساتويات    ة        اإللكرتونيا                  لقا ات املناقشاات                   وقد وزعل املواقف عىل   ،                 استجابات )عبارات(
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                  كام هاو موضاح باجلادو     ،                                                                 التعليم بنرقامها املوجودة يف اختبار مهارات البحوث يف التعليم الصناعي

   (  0     رقم )

 ( توزيه أرقام مواقف اختبار مهارات البحوث يف التعليم الصناعي عىل مستويات وأوجه التعليم 2جدو  ) 

                 مستويات التعليم                                                     

                لقاءات املناقشات  

    ة        اإللكرتوني

 تركيب تقييم حتليل تطبيق

 - 2املوقف  2املوقف  1املوقف  اختيار موضوع البحثاألو :  اإللكرتويناللقا  

 8املوقف  0املوقف  2، 7املوقيان  22املوقف  إعداد خطة البحثالثاين:  اإللكرتويناللقا  

حتديد اإلطار النظري الثالث:  اإللكرتويناللقا  

 للبحث وصياغته
 1املوقف 

، 11املوقيان 

12 
 - 1املوقف 

 تنييا إجرا ات البحث: رابهال اإللكرتويناللقا  
، 21املواقف 

22 ،27 
 20املوقف  28املوقف 

املواقف 

21 ،21 ،

21 

 كتابة تقرير البحث: امسات اإللكرتويناللقا  
، 12املوقيان 

10 
- 

، 22املوقيان 

11 
 11املوقف 

                                                        ( تعليامت اختبار مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي:    5

           االستطالعية                 وذلك قبإ التجربة    ،         مراقة معه         االختبار                                       تم إعداد التعليامت اتاصة باإلجابة عىل هاا           

  .         االستطالعية                                          حتى يمك  تعديإ هاه التعليامت يف ضو  التجربة          لالختبار
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                                        مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي:           استجابات        ( مفتاح    6

      درجاة،   (     11  )          لالختباار                                                    تم حتديد ووضه درجة لكإ موقف، وقد أصبحل الدرجة الكلية     

                         وياتم التصاحيح يف ضاو  ميتااح    ،               ( ،اس وع اون موقاف    11    ما )          االختباار              حيث يتكون هاا 

                                                                    معد لالستجابات الصحيحة ملواقف اختبار مهارات البحوث يف التعليم الصناعي.     )*(        استجابات

                                                                                ( التأكد من صدق اختبار مواقف مهارات البحثوث يف التعلثيم الصثناعي وثباتثه وحسثام الثزمن    7

         املالئم : 

                                                             التأكد من صدق اختبار مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي:   (  7  ،  1

                                        ملا وضه لقياسه وللتحقق م  ذلك تم عر  هاا    ر     اختبا ال          قيا  هاا ا         االختبار          يقصد بصدق 

                                             عىل جمموعة م  املحكم  للتعرف عىل آرائهم ايام يا:          االختبار

                                                                          مدى مناسبة وشمو  اختبار مواقاف مهاارات البحاوث يف التعلايم الصاناعي لتقيايم أدا   -

                     خدام املناقشاات اجلامعياة                                                           داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي قبإ وبعد التدريس باست

  .           غري املتزامنة   ة        اإللكرتوني

                                                                             مدى مناسبة مواقف اختبار مهارات البحوث يف التعليم الصناعي ملستوى داريس الدكتوراة  -

     .                      بكلية التعليم الصناعي

                                                                          مدى قيا  مواقف اختبار مهارات البحوث يف التعليم الصناعي ملستويات األهاداف التاي  -

                           تم حتديدها بجدو  املواصيات. 

                            واستجابا ا ووضوح التعليامت.          االختبار                  مال مة صياغة مواقف  -
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                                                                   ضو  آرا  املحكم  تم حسا  نسبة التكرارات اتاصاة بموااقاة املحكما  عاىل هااه    يف و

                                         %، حياث تام تعاديإ بعاض االساتجابات يف ضاو  آرا     211    % و   27        اوحال با                العنارص، وقد تر

                                                                              ومقرتحات املحكم ، حيث أصبح اختبار مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي يف صاورته 

                                           موقف، ويتبه كإ موقف ،س استجابات )عبارات(.     11                 النهائية مكون م  

                                                        حسام زمن اختبار مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي:   (  7  ،  2

   2                                                       عىل عينة ما  داريس الادكتوراة بكلياة التعلايم الصاناعي وعاددهم          االختبار         تم تطبيق         

                    غاري املتزامناة، وأدوات    ة        اإللكرتوني                املناقشات اجلامعية            االستطالعية                         طال ، ضم  إجرا ات التجربة 

                                                   للزم  الاي استغرقه كإ دار  بعاد أن أجاا  جمياه الدارسا        ابعي    التت                       تقويمها حيث تم التسجيإ 

                                      وحسا  املتوسط باستخدام املعادلة ايتية:          االختبار   عىل 

                الزم  املناسب=

     

 

                                                         حسام ثبات اختبار مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي:   (  7  ،  3

                                                                      تم تطبياق اختباار مواقاف مهاارات البحاوث يف التعلايم الصاناعي بعاد اساتخدام بعاض 

            عىل نياس عيناة          االختبار                            استطالعيا، ثم أعيد تطبيق نيس    ة        اإللكرتوني                        موضوعات املناقشات اجلامعية 

                                        ع ا يوماا، وتام رصاد الادرجات التاي حصاإ عليهاا                  بياصإ زمني أربعاة            االستطالعية        الدراسة 

        )اسامعيإ                                                                               الدارس  يف التطبيق األو  والتطبيق الثاين، ثم تم حسا  معامإ االرتباط بمعادلة بريسون 

                ،مما يد  عىل ثبات       1022                                            ، وكانل نتيجة معامإ االرتباط ) معامإ الثبات(  (      1122              اليقي وآخرون، 

     اوجد          االختبار                                     ناعي، ثم تم حسا  معامإ الصعوبة ملواقف                                  مواقف مهارات البحوث يف التعليم الص

         االختبار                                                         % ، وهاا مدي للصعوبة مقبو ، وتم حسا  معامإ التمييز ألسئلة   81   %:   20             أنه يرتاوح م  

 

2 
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        يف صورته          االختبار                                      وهاا مدي للتمييز مقبو ، وهباا يصبح هاا       1078  :     1002                  اوجد أنه يرتاوح م  

                 الصاحلة للتطبيق.      )*(        النهائية

ً   ثانًيا:   :                                                                 مقياس القيم األخالقية البحثية لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي      إعداد      

     ا                  تبعاا للخطوات التالية:        خالقية                             تم إعداد مقيا  مواقف القيم األ            

                        ( حتديد اهلدف من املقياس:    1

      للقيم          الصناعي                              داريس الدكتوراة بكلية التعليم                                    هيدف هاا املقيا  إ  التعرف عىل مدى وعى 

                                                   األخالقية املرتبطة بالبحوث يف التعليم الصناعي )متقدم(.

   :                                مواقف القيم اجلاملية لألثاث األورويب                             ( حتديد مستويات التعليم ملقياس    2

               ، ويؤكاد هااا عاىل                      القايم األخالقياة البحثياة                                   يشتمإ هاا املقيا  عىل قيا  مستوي وعاى   

                                                 رات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( يف قيا  خمتلاف                                    التكامإ ب  املقيا  ومواقف اختبار مها

                                   م  اجلوانب املهارية واألخالقية املتضمنة                داريس الدكتوراة                                   مستويات التعليم هبدف التحقق م  متك  

                         يف بحوث التعليم الصناعي.    ة        اإللكرتوني                  يف املناقشات اجلامعية 

                      ( و   وصياغة املقياس:    3

  ،                                     داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي                اسب أعامر ومستوى                           تم صياغة عبارات املقيا  لتن

                                      تضمنل مقاييس القيم األخالقية مثاإ دراساة      التي                                     ضو  دراسة العديد م  البحوث والدراسات    يف و

          (، ودراساة     1122                                     ( ودراسة ال نويب، هاشم ساعيد إباراهيم )     1120                        البقعاوي، صالح ب  سليامن)

           (، ودراساة    1112                        عبد احلاي، رمازي أمحاد مصاطيي)        ودراسة   (،     1121                    صواان، ممدوح، وأخرون)

              ( عبارة ، وقاد   28                                         (، واشتمإ هاا املقيا  يف صورته املبدئية عىل )    1112                           إبراهيم، إبراهيم عبدالعزيز)

           أوااق بشادة    1                                           ا                                 حدد الباحث درجة لكإ بند م  بنود املقيا  واقاا ملقيا  التقدير للعبارات اإلجيابية )

                                                           

 .مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي( يوضح الصورة النهائية الختبار  3ملحق )  )*(
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  ال    0  -              ال أوااق بشدة   1                       ( والعبارات السلبية )          أوااق بشدة   ال   2  –        ال أوااق    1  -     مرتدد    2  -      أوااق    0  -

               أوااق بشدة(.     2  -      أوااق      1  -     مرتدد    2  -      أوااق 

       وثباتثه                                                                    مقياس القيم األخالقية البحثية لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي                ( التأكد من صدق    4

                  وحسام الزمن املالئم

                                                                    تم عر  املقيا  عىل جمموعة م  املحكم  لضبطه والتنكد ما  صادقه ، واساتبعد كاإ             

                                                              %( م  استجابات املحكم  ، وم  ثم تم حاف عبارة، وتعديإ صياغة بعض     21                عبارة ال يصإ إ  )

   (  21          يتكون م  )     )*(              صورته النهائية   يف            أصبح املقيا           وبالتايل             ا                  العبارات طبقاا القرتاحات املحكم  ، 

-  11-  18-  22-  11-  22-  27-  28-  21-  21-  22-  21- 7- 1- 2                عبااارة إجيابيااة هاام)  22       عبااارة، 

-  10-  12-  11-  21-  20-  22- 1- 2- 8- 1- 0- 2               عبااارة ساالبية هاام)  27    (، و  21-  20-  21-  21

                                   ( درجاة ، وللتنكاد ما  ثباات املقياا  تام    271                         (،  ودرجة املقيا  الكلية )  22-  22-  12-  17-  11

                                      ق نيس املقيا  عىل نيس العيناة بياصاإ زمناى               ، ثم أعيد تطبي         االستطالعية                       تطبيقه عىل عينة الدراسة 

                                                                            ( يوم، ثم تم حسا  معامإ االرتباط باساتخدام معادلاة بريساون با  درجاات التطبياق األو    20 )

                                        ( مما يد  عاىل ثباات املقياا ، وتام حساا  الازم      1021                      ، اكان معامإ االرتباط )       الثاين         والتطبيق 

                                 الااى اساتغرقه داريس الادكتوراة عيناة                                               املناسب لتطبيق املقيا  م  خال  حساا  متوساط الازم 

   .       ( دقيقة  01               ، وكان الناتج )         االستطالعية        الدراسة 

ً          ثالًثا: إعداد                                                                        مقياس االجتاه نحو التعلم عرب الويب لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي   

                                                                          هدف هاا املقيا  إ  التعرف عىل اجتاه الدارس  نحو تعلم مهارات البحاوث يف التعلايم         

                                                                               ناعي، وذلك م  خال  جمموعة م  العبارات التي حتقق ،سة أبعاد ) تعليم مهارات البحاوث يف    الص

                                                                                   التعليم الصناعي وتعلمها عرب مواقه الويب، واجلواناب االجتامعياة واملعراياة للاتعلم عارب الوياب، 

                                                           
 كتوراة بكلية التعليم الصناعي.( يوضح الصورة النهائية ملقيا  القيم األخالقية البحثية لداريس الد5ملحق )  )*(
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            غاري املتزامناة    ة        اإللكرتوني                                                             واجلوانب األخالقية ملهارات البحث عرب مواقه الويب، املناقشات اجلامعية 

                                                                 عرب الويب، صعوبات تعلم مهارات البحوث يف التعليم الصناعي عرب الويب(.

                                                                               وتم صياغة بنود املقيا  لتناسب أعامر ومستوى داريس الدكتوراة بكلية التعلايم الصاناعي، 

                                 تضامنل مقااييس االجتااه نحاو الاتعلم عارب       التي                                     ضو  دراسة العديد م  البحوث والدراسات    يف و

                                       (، ودراسة ال ، ذكريا  ياي، واجلنادي، علياا      1122                          دراسة إسامعيإ، محدان حممد عا)           الويب مثإ

                             (، واشاتمإ هااا املقياا  يف صاورته     1118                     عثامن، الشحات سعد حممد)            (،  ودراسة    1121       عبد اهلل)

                                                            ا               (عبارة ، وقد حدد الباحث درجة لكإ عبارة م  عبارات املقيا  واقاا ملقيا  التقدير   17            املبدئية عىل )

  (           أوااااق بشاادة   ال   2  –        ال أوااااق    1  -     ماارتدد    2  -      أوااااق    0  -           أوااااق بشاادة    1               بااارات اإلجيابيااة )   للع

        ( ، وتام               ال أواااق بشادة   1  -        ال أوااق    0  -     مرتدد    2  -      أوااق    1  -            أوااق بشدة   2                     والعبارات السلبية )

   إ                                                                                عر  املقيا  عىل جمموعة م  املحكم  لضبطه والتنكد م  صدقه ، واستبعد كإ عبارة ال تصاإ

                                                                          ا %( م  استجابات املحكم ، وم  ثم تم حاف عبارت ، وتعديإ صياغة بعاض عباراتاه طبقااا     21 )

         ( عباارة،   11          يتكاون ما  )     )*(              صاورته النهائياة   يف            أصابح املقياا           وبالتاايل                 القرتاحات املحكم  ، 

   (،   11-  10-  11-  11-  21-  22-  28-  21-  21-  22- 2- 7- 1- 2- 1- 2                عباااارة إجيابياااة هااام)  28

         ( درجاة ،    211                  (، ودرجتاه الكلياة )  12-  12-  27-  20-  22-  21- 1- 8- 0                عبارات سلبية هام) 1 و

                              ، ثم أعيد تطبيق نيس املقيا  عىل          االستطالعية                                                 وللتنكد م  ثبات املقيا  تم تطبيقه عىل عينة الدراسة 

                                                          ( يوم ، ثم تم حسا  معامإ االرتباط باستخدام معادلاة بريساون با    20                       نيس العينة بياصإ زمنى )

                         ( مما يد  عىل ثباات املقياا ،     1012                      ، اكان معامإ االرتباط )       الثاين    بيق                         درجات التطبيق األو  والتط

                                                                              وتم حسا  الزم  املناسب لتطبيق املقيا  م  خال  حسا  متوسط الازم  الااى اساتغرقه داريس 

    .         ( دقيقة  21               ، وكان الناتج )         االستطالعية                       الدكتوراة عينة الدراسة 

  

                                                           
 ( يوضح الصورة النهائية ملقيا  االجتاه نحو التعلم عرب الويب لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي.6ملحق )  )*(
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                      التعليمية والتقويمية:                                    املرحلة الرابعة: الضبط العلمي لألدوات 

                                                     متت إجراءات هذه املرحلة من خالل التجريب االستطالعي كام ييل:          

                                                        إلكرتوني  يف تدريس ،س موضوعات ملناقشات جماعياة غاري متزامناة عارب         لقا ي          تم تنييا 

    يوم   20                                                                            الويب ع  اختيار موضوع البحث وإعداد خطته، وتطبيق أدوات البحث مرت  بياصإ زمني 

   ا                                                                                  عياا عىل عينة م  طال  الصناعات اتشبية اليرقة الثالثة بكلية الرتبية، وهاه العينة دون عيناة      استطال

  /       1127        الادرايس              األو  ما  العاام         الادرايس            بداية اليصاإ    يف            ( طال ، وذلك  2              البحث وعددها )

   م.      1122

                                           التعرف عىل مدى حتقيق استخدام املناقشاات اجلامعياة            االستطالعية                     وكان اهلدف م  التجربة 

       ناواحي                                                                  غري متزامنة ألهدااها يف ضو  نموذ  التصميم التعليمي املقرتح، والتعارف عاىل    ة        اإللكرتوني

                                                       الضاعف لتقويتهاا، وجترياب اساتخدام االنرتنال يف املناقشاات اجلامعياة         وناواحي                القوة لتدعيمها، 

   عارب    ة        اإللكرتونيا                املناقشاات اجلامعياة    يف                     غيإ، ومناقشة الدارسا                     للتنكد م  سالمة التش   ة        اإللكرتوني

       ا          ، وأيضااا هبادف حساا   ة        اإللكرتونيا                                                    الويب، والتعرف عىل خربا م السابقة هباه املناقشات اجلامعية 

                    أخر قاد يكاون غاامض عاىل     يش      وأي                                                 زم  وثبات أدوات البحث ، ومعراة مدى وضوح التعليامت 

         الدارس .

          ظهاارت أمااام       التااي                      عااال  الصااعوبات واملعوقااات    يف           االسااتطالعية                  وقااد أاااادت التجربااة 

                   ، وحتديد أسس وقواعد  ة        اإللكرتوني                                                     الدارس ، وتم حتديد األعضا  م  قبإ املحارض بلوحة املناقشات 

                      التاي جياب مراعا اا أثناا                                                                 املشاركة يف املناقشات والتعامإ مه الازمال ، والقايم األخالقياة البحثياة

  ،  ة        اإللكرتوني                                                                   ، وتوضيح اتطوات اإلجرائية ملراحإ استخدام منتدي النقاش بلوحة املناقشات       النقاش

                                التعرف عىل مستوى الدارس ، وأاادت    يف           االستطالعية                                     وتوضيح بعض املياهيم، كام أاادت التجربة 

                            حسا  زم  وثبات أدوات البحث.   يف    ا أيضاا 
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                               املرحلة اخلامسة: التجريب امليداين:

                                                 للبحث هبدف قيا  اعالية استخدام املناقشاات اجلامعياة غاري         امليداين         بالتجريب            قام الباحث 

                                                                                          املتزامنة عرب الويب يف تنمية مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم(، والقيم األخالقية البحثية 

                                                                                        لدي داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي، والتحقق م  أثرها عا اجتاهات داريس الدكتوراه نحو 

    ذي          التجريباي                                                          بكلية التعليم الصناعي، وقد اعتماد هااا البحاث عاىل التصاميم شابه                التعلم بالويب

                               ا ، وتم اختيار عيناة البحاث عشاوائياا One Group Pre-Test, Post-Test Design                املجموعة الواحدة 

       طالب.     28                                                    م  داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي، وكان عددهم 

    م ،       1122  /       1127        الادرايس         ما  العاام        الثااين        الادرايس      اليصاإ    يف                    وتم التخطيط للتطبيق 

    -                                                     اختبار مواقاف مهاارات البحاوث يف التعلايم الصاناعي )متقادم(                          وطبق الباحث أدوات البحث )

                مقياا  االجتااه نحاو   -                                                                   مقيا  القيم األخالقية البحثية لداريس الدكتوراة بكلياة التعلايم الصاناعي

                 اساتخدام املناقشاات    يف                        علايم الصاناعي( قباإ الباد                                           التعلم عرب الويب لداريس الدكتوراة بكلياة الت

                    التوقيال املحادد باتطاة    يف                                                   اجلامعية غري املتزامنة لداريس الدكتوراه عينة البحث وذلاك    ة        اإللكرتوني

                                   اجلامعياة غاري املتزامناة املختاارة يف تادريس    ة        اإللكرتوني                                         الزمنية، ثم قام الباحث باستخدام املناقشات 

                        ضاو  اتطاة الزمنياة املوضاحة    يف                                  م الصناعي، والقيم األخالقية البحثياة                       مهارات البحوث يف التعلي

   ة        اإللكرتونيا                                                        (، وتام مناقشاة داريس الادكتوراه عيناة البحاث يف حمتاوي املناقشاات  1            باجلدو  رقم )

                    اختباار مواقاف مهاارات              ألدوات البحاث )        البعادي                                           اجلامعية غري املتزامنة، ثم قام الباحث باالتطبيق 

                       مقيا  االجتاه نحو التعلم   -                            مقيا  القيم األخالقية البحثية     -                                 البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( 

                                    ا                                           عرب الويب( عىل الدارس  عينة البحث طبقاا للخطاة الزمنياة املوضاحة، وذلاك للتنكاد ما  حتقياق 

                         األهداف التعليمية املحددة.
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 لتطبيق( اتطة الزمنية ل1جدو  رقم )

 الزمن املقرتح االجراء م

2 

 ألدوات البحث : القباالتطبيق 

 تطبيق اختبار مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي. -أ

 .القيم األخالقية البحثيةتطبيق مقيا   - 

 االجتاه نحو التعلم عرب الويب.تطبيق مقيا   -جا

 

 ( دقيقة81)

 ( دقيقة01)

 ( دقيقة21)

1 

 األو : اختيار موضوع البحث اإللكرتويناللقا   -أ

 الثاين: إعداد خطة البحث اإللكرتويناللقا   - 

 الثالث: حتديد اإلطار النظري للبحث وصياغته اإللكرتوين - 

 الرابه: تنييا إجرا ات البحث اإللكرتويناللقا   -د

 اتامس: كتابة تقرير البحث اإللكرتويناللقا   -ه

الزم  الالزم لتدريس 

موضوعات املناقشات 

املختارة  ةاإللكرتوني

 ةاإللكرتونيللقا ات 

 يوم 20أسبوعان 

2 

 التطبيق البعدي ألدوات البحث :

 تطبيق اختبار مواقف مهارات البحوث يف التعليم الصناعي. -أ

 .القيم األخالقية البحثيةتطبيق مقيا   - 

 التعلم عرب الويب.االجتاه نحو تطبيق مقيا   -جا

 

 ( دقيقة81)

 ( دقيقة01)

 ( دقيقة21)

                                                      املرحلة السادسة: املخرجات التعليمية )النتائج التعليمية(

                                                    قام الباحث برصد نتائج أدوات البحث القبلية والبعدية.

                              نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها   ً  أواًل:   

                                                                      قام الباحث بتحلياإ واساتخالص نتاائج جترباة البحاث، وذلاك لقياا  اعالياة اساتخدام 

                                                                                      املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف تنمية مهارات البحوث يف التعليم الصاناعي )متقادم(، 

                                                                                     والقيم األخالقية البحثية لدي داريس الدكتوراة بكلية التعلايم الصاناعي، والتحقاق ما  أثرهاا عاا 

                                                                                     جتاهات داريس الدكتوراه نحو التعلم بالويب بكلية التعليم الصناعي، وذلك باإلجابة عا  األسائلة  ا

           التالية : 
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                                                                             ما مهارات بحوث التعليم الصناعي الواجب تنميتها لدى داريس مرحلة الادكتوراه بكلياة   . 2

                 التعليم الصناعي؟

                       ي بوضوح ودقة وشيااية؟                    بحوث التعليم الصناع       إلنجاز                                ما القيم األخالقية البحثية الالزمة   . 1

                                                                            ما نموذ  تصميم التعليم املقرتح الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عارب الوياب يف   . 2

                                                                               تنمية مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم(، والقيم األخالقية البحثية لدي داريس 

                                 الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي؟

                                                  اجلامعية غري املتزامناة عارب الوياب يف تنمياة القايم األخالقياة                            ما اعالية استخدام املناقشات   . 0

                                                   البحثية ومهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( ؟

                                                                             ما أثر استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب عا اجتاهاات داريس الادكتوراه   . 1

                                           نحو التعلم عرب الويب بكلية التعليم الصناعي؟

                                                                 ع  السؤال  األو  والثاين م  خال  إعداد قائمة القايم األخالقياة البحثياة،               وقد تم اإلجابة 

                                                                                      ومهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( الالزمة لداريس الدكتوراة بكلياة التعلايم الصاناعي 

              ا       ا                                                                املشار هلا سابقاا، وأيضاا تم اإلجابة ع  السؤا  الثالث م  خال  بنا  نموذ  تصاميم تعليماي مقارتح 

                                                                                  خدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف تنمية مهارات البحوث يف التعليم الصاناعي    الست

                                                                                     )متقدم(، والقيم األخالقية البحثية لدي داريس الدكتوراة بكلية التعلايم الصاناعي وقاد تام عرضاه 

      ا مسبقاا.
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     )*(             ا البحاث إحصاائياا        جمموعاة      درجاات        معاجلاة   يف  SPSS                            وتم استخدام الربنامج اإلحصاائي 

                                                                                     والتوصإ لنتائج جتربة قيا  اليعالية واألثر، وذلك لإلجابة عىل السؤالن الرابه واتاامس والتحقاق 

                              ا       م  صحة اليرو  املرتبطة هبم واقاا ملا يىل:

            ( با  متوساطي       1012           عناد مساتوى )   ا                   ا يوجد ارق دا  إحصائيا                          التحقق من صحة الفرض األول   - أ

                                                        البحث( يف التطبيق القبا والبعدي الختباار مواقاف مهاارات بحاوث                       درجات الدارس  ) جمموعة 

                                      التعليم الصناعي لصالح التطبيق البعدي.

 الختبار مواقف مهارات بحوث التعليم الصناعي لداريس والبعدي القبا( نتائج التطبيق  8جدو  رقم ) 

 الدكتوراة عينة البحث

 التطبيق
 العدد

 
N 

متوسط 

 الدرجات

Mean 

االنحراف 

 املعيارى

Std. Deviation 

درجات 

 احلرية

df 

 قيمة ت

t 

مستوى داللة 

 االختبار

Sig.(2-

tailed) 

الداللة 

 اإلحصائية

 1.20416 2.125 16 القبىل
15 

64.82

7 
 دالة 0.001

 1.74642 22.625 16 البعدى

            ( با  متوساطي       1012              ا             ارق دا  إحصاائياا عناد مساتوى )       ( وجود  8                   يتضح م  اجلدو  رقم )

                                                                              درجات الدارس  ) جمموعة البحث( يف التطبيق القبا والبعدي الختباار مواقاف مهاارات بحاوث 

                               ، وهاا ما يثبل صحة الير  األو .                                    التعليم الصناعي لصالح التطبيق البعدي

                                                         استخدام املناقشات اجلامعية غاري املتزامناة عارب الوياب يف ضاو  نماوذ                  ويد  ذلك عىل أن

                                                              أدي إيل تنمية مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقادم( لادي داريس                        التصميم التعليمي املقرتح 

   .                                الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي

                                                           
( نتائج املعاجلات اإلحصائية لتجربة قيا  اعالية استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف 7)*( ملحق )

تنمية مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم( لدي داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي، وأثرها عا اجتاها م 

 نحو التعلم عرب الويب.
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            ( ب  متوساطي       1012                   ا             يوجد ارق دا  إحصائياا عند مستوى )                              التحقق من صحة الفرض الثاين :   - م

                                                                                 درجات الدارس  ) جمموعة البحث( يف التطبيق القابا والبعادي ملقياا  القايم األخالقياة البحثياة 

                      لصالح التطبيق البعدي.

 ملقيا  القيم األخالقية البحثية والبعدي القبا( نتائج التطبيق  7جدو  ) 

 التطبيق
 العدد

N 

متوسط 

 الدرجات

Mean 

االنحراف 

 املعياري

Std. Deviation 

درجات 

 df احلرية

 قيمة ت

t 

مستوى داللة 

 االختبار

Sig.(2-tailed) 

الداللة 

 اإلحصائية

 6.67801 2101811 28 القبا
21 

21071

1 
 دالة 10112

 10.16448 163.6250 28 البعدي

            ( ب  متوسطي       1012           عند مستوى )                   ا  يوجد ارق دا  إحصائياا       ( أنه  7                   يتضح م  اجلدو  رقم )

                                                                                 درجات الدارس  ) جمموعة البحث( يف التطبيق القابا والبعادي ملقياا  القايم األخالقياة البحثياة 

                                ، وهاا ما يثبل صحة الير  الثاين.                    لصالح التطبيق البعدي

                                                         استخدام املناقشات اجلامعية غاري املتزامناة عارب الوياب يف ضاو  نماوذ                  ويد  ذلك عىل أن

                                                                                           التصميم التعليمي املقرتح أدي إيل تنمية القيم األخالقية البحثية لدي داريس الدكتوراة بكلية التعلايم 

   .        الصناعي

                           التحقق من صحة الفرض الثالث  - ج

                  ات الدارسا  )جمموعاة                ( ب  متوسطي درجا      1012                   ا             يوجد ارق دا  إحصائياا عند مستوى )

                                                                                     البحث( يف التطبيق القبا والبعدي ملقيا  االجتاه نحو التعلم عرب الويب لصالح التطبيق البعدي.
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 ملقيا  االجتاه نحو التعلم عرب الويب والبعدي القبا( نتائج التطبيق  2جدو  ) 

 التطبيق
 العدد

N 

متوسط 

 الدرجات

Mean 

االنحراف 

 املعياري

Std. 

Deviation 

 درجات احلرية

df 

 قيمة ت

t 

مستوى داللة 

 االختبار

Sig.(2-

tailed) 

الداللة 

 اإلحصائية

 3.78979 22.6875 28 القبا
 دالة 10112 58.897 21

 9.16515 110.0000 28 البعدي

            ( ب  متوسطي       1012                   ا             يوجد ارق دا  إحصائياا عند مستوى )      ( أنه  2                   يتضح م  اجلدو  رقم )

                                                                     جمموعة البحث( يف التطبيق القبا والبعدي ملقيا  االجتاه نحو التعلم عرب الويب                 درجات الدارس  ) 

                                  ، وهاا ما يثبل صحة الير  الثالث.                     لصالح التطبيق البعدي

            لفرض الراب                التحقق من صحة ا  - د

                   ( با  درجاات ) جمموعاة       1012               ا             موجب دا  إحصائياا عناد مساتوى )        ارتباط           يوجد معامإ 

                                                                                      البحث( يف التطبيق البعدي لكإ م  اختبار مواقف مهارات بحوث التعليم الصناعي، ومقيا  القيم 

                                                   األخالقية البحثية، ومقيا  االجتاه نحو التعلم عرب الويب.

 بحوث التعليم الصناعي، والقيم األخالقية البحثية، بريسون ب  كإ م  مهارات ارتباط( نتائج قيم معامإ  1جدو  ) 

 واالجتاه نحو التعلم عرب الويب

 التطبيق
 العدد

N 

  Pearson Correlation  بريسون ارتباطقيمة معامل 

مستوى داللة 

 االرتباط

Sig.(2-tailed) 

الداللة 

 اإلحصائية

مهارات بحوث 

التعليم الصناعي، 

والقيم األخالقية 

 البحثية

مهارات بحوث 

التعليم الصناعي، 

واالجتاه نحو 

 التعلم عرب الويب

القيم األخالقية 

البحثية، واالجتاه 

نحو التعلم عرب 

 الويب

 دالة 10112 1**717. 1**858. 1**942. 28 البعدي

               ا            موجاب دا  إحصاائياا عناد مساتوى         ارتبااط           يوجاد معاماإ       ( أنه  1                   يتضح م  اجلدو  رقم )

                                                                           ( ب  درجات ) جمموعة البحث( يف التطبيق البعدي لكإ م  اختبار مواقف مهارات بحوث       1012 )
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          ، وهاا ما                                                                                التعليم الصناعي، ومقيا  القيم األخالقية البحثية، ومقيا  االجتاه نحو التعلم عرب الويب

                        يثبل صحة الير  الرابه. 

      اخلامس                    التحقق من صحة الفرض   - ه

                                                                      يصإ حجم تنثري استخدام املناقشاات اجلامعياة غاري املتزامناة عارب الوياب يف ضاو  نماوذ  

                 ( يف تنمياة مهاارات   ²                                         ( أو أكثر عند القيا  بمعادلة مربه إيتا  )   102                           التصميم التعليمي املقرتح إ  )

                                      بحوث التعليم الصناعي لداريس الدكتوراه.

                                    اجلامعياة غاري املتزامناة عارب الوياب يف تادريس                                   بحسا  حجم التنثري الستخدام املناقشاات 

              للتطبياق القابىل    " ت "         ضاو  قيماة    يف                                                    مهارات بحوث التعليم الصناعي )متقدم( لاداريس الادكتوراه 

  ، 64.827   (   " ت "                                                                   والبعدى الختبار مواقف مهارات بحوث التعلايم الصاناعي والتاى بلغال  )قيماة 

   يف      ا                     تقريبااا ، وتشاري هااه النتيجاة         10118   وى      ( تسا  2                          ، وجد أن قيمة إيتا تربيه )    21           ودرجة حرية 

                           ا                                  (  إ  أن حجم التنثري كبري جداا ، حيث تد  هاه النتيجة ايضا عىل أن   2                       ضو  اجلدو  املرجعى لقيم )

                                                           املتغري التابه )مهارات بحوث التعليم الصاناعي )متقادم( لادي داريس    يف        ا            % تقريباا م  التباي      1108

                                                        ( ترجه إ  تنثري املتغري املستقإ )استخدام املناقشاات اجلامعياة غاري                                  الدكتوراه بكلية التعليم الصناعي

                                                                              املتزامنة عرب الويب يف ضو  نموذ  التصاميم التعليماي املقارتح(، وهااا ماا يثبال صاحة اليار  

          اتامس. 

                           التحقق من صحة الفرض السادس  - و

              ( أو أكثر عند    102    إ  )                                                          يصإ حجم تنثري استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب 

                                                  ( يف تنمية القيم األخالقية البحثية لداريس الدكتوراه.   ²                           القيا  بمعادلة مربه إيتا  )

                                                                            بحسا  حجم التنثري الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عارب الوياب يف تنمياة القايم 

                    والبعادى ملقياا  القايم                للتطبياق القابىل   " ت "         ضاو  قيماة    يف                                األخالقية البحثية لداريس الادكتوراه 

                         ، وجد أن قيماة إيتاا تربياه     21             ، ودرجة حرية 82.799   (   " ت "                                  األخالقية البحثية والتى بلغل  )قيمة 
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( 2   تساوى )        يف      ا                     تقريباا ، وتشري هاه النتيجاة         10112   ( ضاو  اجلادو  املرجعاى لقايم                       2   إ  أن  )         

             املتغري التابه    يف        ا            % تقريباا م  التباي     102 1                  ا                                  حجم التنثري كبري جداا ، حيث تد  هاه النتيجة ايضا عىل أن 

                                                                                           )القيم األخالقية البحثية لدي داريس الدكتوراه بكلية التعليم الصناعي( ترجه إ  تنثري املتغري املستقإ 

                                                                                   )استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف ضو  نموذ  التصاميم التعليماي املقارتح(، 

           الساد .                        وهاا ما يثبل صحة الير  

                                        التحقق من صحة الفرض الساب  :   - ز

              ( أو أكثر عند    102                                                              يصإ حجم تنثري استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب إ  )

                                                     ( يف تنمية اجتاهات داريس الدكتوراه نحو التعلم عرب الويب.  ²                           القيا  بمعادلة مربه إيتا  )

                                                                             بحسا  حجم التنثري الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف تنمية اجتاهات 

                                  للتطبيق القبىل والبعدى ملقياا  االجتااه    " ت "         ضو  قيمة    يف                                   داريس الدكتوراه نحو التعلم عرب الويب 

         يماة إيتاا           ، وجاد أن ق    21             ، ودرجة حرياة   58.897   (   " ت "                                      نحو التعلم عرب الويب والتى بلغل  )قيمة 

         (  إ  أن   2                       ضو  اجلدو  املرجعى لقيم )   يف      ا                     تقريباا ، وتشري هاه النتيجة         10118        ( تساوى   2       تربيه )

             املتغري التابه    يف        ا            % تقريباا م  التباي      1108                  ا                                  حجم التنثري كبري جداا ، حيث تد  هاه النتيجة ايضا عىل أن 

                             تانثري املتغاري املساتقإ )اساتخدام                                                    )اجتاهات داريس الدكتوراه نحاو الاتعلم عارب الوياب( ترجاه إ 

                                                                                       املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف ضو  نموذ  التصميم التعليمي املقرتح(، وهاا ما يثبل 

                  صحة الير  السابه.

                                                                     استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويثب يف تنميثة مهثارات البحثوث يف             قياس فعالية   - ح

                                                   باستخدام معادلة نسبة الكسب املعدل لبالك:                                                 التعليم الصناعي )متقدم(، والقيم األخالقية البحثية، 

                                                                             وبحسا  نسبة الكسب املعد  لبالك وجد أن نسبتها لنتائج اختبار مواقف مهارات البحوث 

        ا                                                   ( تقريباا، ونسبتها لنتائج مقيا  القيم األخالقية البحثياة تسااوى     2071                       التعليم الصناعي تساوى )   يف

        ا      ( تقريباا وتشري     2011        ا                                                        ( تقريباا، ونسبتها لنتائج مقيا  االجتاه نحو التعلم عرب الويب تساوى )    2087 )
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                      يف تنمية مهارات البحاوث                                                                     هاه النتائج إ  اعالية استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب

                                                                                      يف التعليم الصناعي )متقدم(، والقيم األخالقية البحثية يف ضو  نموذ  التصميم التعليماي املقارتح، 

                                                               اجتاه إجيايب نحو التعلم عارب الوياب لادي داريس الادكتوراة بكلياة التعلايم                   التي أسهمل يف حتقيق  و

                           ( وهو احلد املقباو  الااي حادده    201    م  )                                                الصناعي، حيث أن قيم نسبة الكسب املعد  الناجتة أكرب 

              بالك لليعالية.

                                                                    وبالك يكون استخدام املناقشات اجلامعياة غاري املتزامناة عارب الوياب يف ضاو  نماوذ              

                                                                                        التصميم التعليمي املقرتح قابإ للتطبيق إلعداد داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي يف مهاارات 

                                                       م(، وإكساهبم القيم األخالقية البحثية، وهباا يكاون الباحاث قاد                               البحوث يف التعليم الصناعي )متقد

                                                                                أجا  عىل السؤا  الثالث والسؤا  الرابه للبحث وحتقق م  صحة اليرو  املرتبطاة هباام )اليار  

                                                                         األو  والير  الثااين واليار  الثالاث واليار  الراباه واليار  اتاامس واليار  السااد  

                      والير  السابه للبحث(.

ً    ثانًيا:                                                                      قد يعزى إليهثا تنميثة مهثارات البحثوث يف التعلثيم الصثناعي )متقثدم(، والقثيم       التي  ل       العوام   

                                                                                     األخالقية البحثية لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي، وحتقيثق اجتثاه إجيثايب نحثو الثتعلم عثرب 

            الويب لدهيم:

                                                   الستخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف ضو          امليداين                    أسيرت نتائج التجريب 

                                                                                      نموذ  التصميم التعليمي املقرتح ع  إكسا  مهارات البحوث يف التعليم الصناعي )متقدم(، والقيم 

                        اجتااه إجياايب نحاو الاتعلم عارب      حتقيق                                                         األخالقية البحثية لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي، و

            الويب لدهيم.

                                                                             وترجه هاه النتائج إ  اعتامد الباحث عند استخدام املناقشات اجلامعياة غاري املتزامناة عارب       

                                                                                    الويب عىل جمموعة  م  األسس استمدت م  طبيعة إعداد داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي، 
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     بيئاة                                                                                 وطبيعة داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي وخصائص نموهم وميوهلم وقدرا م، وواقاه

ُ         امُلحيطة هبم.         اإللكرتوين       التعلم    

         اإللكرتوين                                                                     كام ترجه هاه النتائج إ  وضوح املراحإ السل للنموذ  املقرتح لتصميم التعليم 

                                                                            تم حتديد خطوا ا بدقة وواقعية لراه كيا ة العملية التعليمية مما كان له أكارب األثار        والتي          عرب الويب، 

                                               ملتزامناة عارب الوياب إلكساا  مهاارات البحاوث يف التعلايم                             استخدام املناقشات اجلامعياة غاري ا   يف

     اجتاه      حتقيق                                                                                 الصناعي )متقدم(، والقيم األخالقية البحثية لداريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي، و

                                                                               إجيايب نحو التعلم عرب الويب لادهيم، مماا جعلهام يقبلاوا عاىل دراساة حمتاوى  البحاوث يف التعلايم 

          (، ودراسة       1128                                             يقل هاه الدراسة مه دراسة حممد، وال  أمحد غريب )                        الصناعي )متقدم(، حيث ات

                  ( يف أمهياة املناقشاات     1120                               (، ودراساة السايد، حمماد محادي أمحاد )     1128                 اار ، نجال  حممد ) 

                                                                                       اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب يف تدريس مقررات الدراسات العليا وتنمية مهارات البحث العلمي، 

                                                                      لبحثية إال أن هاه الدراسة استخدمل املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عارب الوياب                 والقيم األخالقية ا

                                                         م  خال  مراحاإ نماوذ  مقارتح لتصاميم التعلايم وهااا ماا مل تتناولاه         املرجوة              يف حتقيق األهداف 

                                                                            الدراسات السابقة التي ركزت عىل استخدام املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب.

                 املناسابة واملرتبطاة    ة        اإللكرتونيا                                              ام ترجاه هااه النتاائج إ  اختياار موضاوعات املناقشاات  ك

                                                                           للبحوث يف التعليم الصناعي )متقدم(، مما أتاح اليرصة أمام داريس الدكتوراة بكلية         العلمي        باملحتوى 

          تمتاع هباه               ، وشعورهم باالس ة        اإللكرتوني                                                     التعليم الصناعي للقيام بنكرب قدر م  احلوارات واملناقشات 

                                                                                     املناقشات والاي أسهم يف تنمية مهارات البحث العلمي، والقيم األخالقية البحثية، وحتقياق االجتااه 

                                 اإلجيايب نحو التعلم عرب الويب لدهيم. 

                                                                                  كام ترجه هاه النتائج إ  اختيار الباحث ملجموعة متنوعة م  األنشطة التعليمياة / التعلمياة 

                                      ، واملناسبة ملساتوى داريس الادكتوراة بكلياة         إلكرتونية            ناقشة جماعية      لكإ م        العلمي                املناسبة للمحتوى 

                            واألنشطة التعليمياة عارب االنرتنال    ة        اإللكرتوني                املناقشات اجلامعية    يف                              التعليم الصناعي؛ كام أن التنوع 

                                                                                   عمإ عىل مراعاة اليروق اليردية ب  الدارس ، وأبعدهم ع  امللاإ، مماا أدى إ  مزياد ما  التشاوق 
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 Wegmann, Susan, et                                                            دااعيتهم املعراية، وهاا ما اتيق مه دراسة وجيامن، سوزان، وأخارون        وإثارة 

al, (2014)   ( 1122                               ودراسة ،يس، حممد عطية، وأخرون    .)   

       عقاب كاإ         واجلامعاي        اليردي        اليوري                      ا                           وترجه هاه النتائج أيضاا إ  استخدام الباحث التعزيز 

    لدى       إجيايب                      ، حيث كان للتعزيز دور  ة        اإللكرتوني    عية                                         خطوة م  خطوات تنييا استخدام املناقشات اجلام

               تنييا املناقشاات    يف                                                                        داريس الدكتوراة اقد عمإ عىل تنمية ثقتهم بننيسهم، كام أدى إ  استثارة رغبا م 

                                                                   عرب الويب، وعمإ عىل زيادة اعاليتهم وكياا ا م البحثياة، وهااا ماا اتياق ماه    ة        اإللكرتوني       اجلامعية 

 Wise, Alyssa Friend, et al, (2014)                            دراسة وايس، أليسا ارند 

                                بحياث تاوار املناامل املرتكاز عاا القايم    ة        اإللكرتونيا                                   كالك تنظيم الباحث للبيئة التعليمياة 

                                           ملالئام لقياام داريس الادكتوراة باملناقشاات اجلامعياة                                        األخالقية املرتبطة بمهارات البحاث العلماي، ا

                                                                          عرب الويب وعدم شعورهم بامللإ والرتابة، هاا باإلضااة إ  متك  كإ دار  م  مناقشاة    ة        اإللكرتوني

                                      غري املتزامنة، مما أدى إ  زياادة مشااركتهم    ة        اإللكرتوني              لوحة املناقشات    يف                      الباحث ومناقشة زمالئهم 

                                                                 واحلوارات يف أي وقل يتاح للدار  االتصا  والتواصإ عرب الويب، والتعااون          املناقشات    يف        بيعالية 

   (،     1122                                          اتيق مه دراسة ال نويب، هاشم سعيد إباراهيم )                                      املثمر مه الباحث ومه زمالئهم، وهاا ما

 Ajayi, Lasisi, (2010)                   ودراسة أجايي، السييس 

     تدعم       التي                                                                    كام ترجه نتائج البحث إ  استناد الباحث عىل جمموعة م  اسرتاتيجيات التدريس 

                                                                   ، واختياار اسارتاتيجيات متعاددة واملناسابة لاداريس الادكتوراة بكلياة التعلايم        اإللكارتوين        التعليم 

        واألنشاطة         العلماي                                            اختيارهاا اإلمكانياات املتاحاة ومناسابتها للمحتاوى    يف      روعاي             الصناعي، وقد 

                                      تؤدى إ  حتقياق األهاداف اإلجرائياة للبحاوث يف        والتي   ة        اإللكرتوني                          تعليمية واستخدام املناقشات   ال

                                                                                            التعليم الصناعي )متقدم(؛ اهاا التنوع عمإ عىل إثارة اهتامم داريس الدكتوراة ودااعيتهم إ  املشاركة 

   pao, nan            باو، ناان شاو                                  بحيوية ومحا ، وهاا ما أكدته دراسة   ة        اإللكرتوني               تنييا املناقشات    يف      اجلادة 

chou, (2012)   ،  اكتسا  داريس الدكتوراة    يف                                        كان السرتاتيجيات التدريس املناسبة أكرب األثر          وبالتايل                      
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                                                                                       بكلية التعليم الصناعي مهارات البحث العلمي، والقيم األخالقية البحثية، مما انعكس أثر ذلاك عاىل 

    م.                                         حتقيق االجتاه اإلجيايب نحو التعلم عرب الويب لدهي

                      ا                                                          وترجه هاه النتائج أيضاا إ  اختياار الباحاث للوساائإ التعليمياة ومصاادر الاتعلم املناسابة 

                                                            وطبيعة الدارس  واألهداف املطلو  حتقيقها واملناسبة لتنمية مهارات    ة        اإللكرتوني               ملحتوي املناقشات 

                خطاوة، السايد عباد                                                                         بحوث التعليم الصناعي، والقيم األخالقية البحثية، وهاا ما اتيق مه دراسة أبو 

   (.    1121            املو  السيد )

                                                                               كام ترجه نتائج البحث إ  استخدام الباحث ألساليب تقييم متعددة لقيا  اعالياة اساتخدام 

                                                                                       املناقشات اجلامعية غري املتزامنة عرب الويب، واحلكم عىل مدى اكتسا  داريس الدكتوراة بكلية التعليم 

                                          يم األخالقية البحثية، ومدى حتقيق االجتااه اإلجياايب                                          الصناعي مهارات بحوث التعليم الصناعي، والق

                                                                                      نحو التعلم عرب الويب لدهيم، وقد استخدم أساليب تقييم مناسبة واعالة وذلك للتحقق املساتمر ما  

        ، ملعرااة  ة        اإللكرتونيا                                                            مدى حتقيق الدارس  لألهداف املنشودة خاال  اساتخدام املناقشاات اجلامعياة 

                                                                            الضعف وعالجها وتدعيم جوانب القوة، وهاا ما اتيق مه دراسة اجلراييس، ماشا ، وحممد،        نواحي

  ، Aljeraisy, mashael; Mohammad, heba; & Fayyoumi, Ayham (2015)                  هبه، وايومي، أهياام 

   (.    1122                      ودراسة زروك، سيد حممد )

                  التوصيات واملقرتحات    ا   ثالثاا: 

                                                     ضو  مناقشة نتائج البحث وتيساريها تام التوصاإ إ  جمموعاة ما     يف               توصيات البحث :  - أ  

                امليدان، وايام ياىل    يف       العما                               الوصو  بنتائج البحث إ  التطبيق    يف         قد تساعد       التي         التوصيات 

                  عر  هلاه التوصيات:

                                                                        رضورة تطبيق نموذ  التصميم التعليمي املقرتح يف التدريس بكلياة التعلايم الصاناعي  - 2

                                 إلكسا  داريس الدكتوراة مهاارات بحاوث    ة        اإللكرتوني                         باستخدام املناقشات اجلامعية 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6


Dr. Zarrouk, Sayed Mohammad 

Volume (2) No. (4) 2019 

271 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6 

 

                                                                         التعليم الصناعي، والقيم األخالقية البحثية، وحتقيق االجتاه اإلجيايب نحاو الاتعلم عارب 

        الويب. 

                                                           الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي الستثامر أوقا م يف التواصاإ عارب                 تنمية وعي داريس - 1

                                                               شاابكات التواصااإ االجتامعااي ماا  خااال  اهلواتااف املحمولااة وتوظييهااا يف التعلاايم 

              جلميه املقررات.         اإللكرتوين

                                                                      رضورة وجود دليإ للقيم األخالقية لباحثي التعليم الصاناعي الااي يساهم يف إعاداد  - 2

                     جما  التعليم الصناعي.                    أبحاث جادة وصادقة يف 

                                                                                تزويد قاعات كلية التعليم الصناعي بالوسائإ التعليمية ومصادر التعلم ) مثإ السابورة  - 0

                        إثارا  العملياة التعليمياة    يف              تسهم بادور كباري       التي                                التياعلية ( املتصلة بشبكة االنرتنل 

                                  يف تدريس املقررات النظرية والعملية.   ة        اإللكرتوني                     خال  استخدام املناقشات 

                                                                            زويد مكتبة كلية التعليم الصناعي بالكتب واملراجه الينياة املرتبطاة ببحاوث التعلايم  ت - 1

                                                   الصناعي، والقيم األخالقية البحثية، والتعلم عرب الويب.

                                                             رضورة استخدام أساليب تقييم جديادة ومتنوعاة بحياث تشامإ جمياه اجلواناب   - 8 -    

                    مه الرتكياز عاىل مقااييس                    اجلوانب الوجدانية(  -               اجلوانب املهارية   -                )اجلوانب املعراية 

     ا  علمياا.        املقننة                 واختبارات املواقف 

                                                                       تصميم برامج إلعداد داريس الادكتوراة بكلياة التعلايم الصاناعي قائماة عاىل الاتعلم  - 8

                                         بحيث تتضم  نموذ  التصميم التعليمي املقرتح.         اإللكرتوين

     علايم                                                                      إعداد ميثاق ألخالقيات بحوث التعليم الصناعي، يلتزم به كإ باحثي كلياات الت - 7

          الصناعي. 
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              البحوث املقرتحة -    

                                ا                مقرتحاة إلعاداد داريس املاجساتري أكاديميااا بكلياة التعلايم           إلكرتونية                 اعالية بيئة تعلم  - 2

         البحثية.        كيا  م                 الصناعي وأثره عىل 

                                 باستخدام اهلواتاف النقالاة، يف تنمياة    ة        اإللكرتوني                            توظيف وسائإ التواصإ االجتامعي  - 1

                                                             املهارات األكاديمية لدي داريس الدكتوراة بكلية التعليم الصناعي. 

                                                                               تصميم بيئة تعليمية اارتاضية لتنمية أخالقيات البحث العلمي، والتيكري الناقد، وأثرها  -  21

                                                            عا الكيا ة البحثية لدي داريس املاجستري بكليات التعليم الصناعي.
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 املراج 

(: بنا  مقيا  القيم اتلقية واالجتامعية لالعبى كرة القدم، 1112إبراهيم، إبراهيم عبدالعزيز) .2

املجلة العلمية للبحوث والدراسات يف الرتبية الرياضية )كلية الرتبية الرياضية ببورسعيد( 

 http://search.mandumah.com/Record/156215 ،1ع مرص، –

( : أثر استخدام التعليم املدمج يف التحصيإ املعريف 1117د )إبراهيم، وليد يوسف حمم .1

للطال  / املعلم  بكلية الرتبية ملقرر تكنولوجيا التعليم ومهارا م يف توظيف الوسائإ 

التعليمية واجتاها م نحو املستحدثات التكنولوجية التعليمية، تكنولوجيا التعليم : سلسلة 

 .،إبريإ 1،ع  27مج  دراسات وبحوث،

(: أثر اختالف نوع التياعإ يف املناقشات 1121أبو خطوة، السيد عبد املو  السيد ) .2

يف تنمية التحصيإ والدااعية لإلنجاز واالجتاه نحو نوع التياعإ لدي طال   ةاإللكرتوني

،  11مج  مرص،–الدبلوم املهنية بكلية الرتبية جامعه االسكندرية، تكنولوجيا التعليم 

 . https://search.mandumah.com/Record/699877 يناير،، 210 -11،ص ص 2ع

أخالقيات البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية والرتبوية  (:1112األسدي، سعيد جاسم،)  .0

 البرصة.  -، العراق1واالجتامعية، مؤسسة وارث الثقااية، ط

 Spss-Winالتحليإ االحصائي للبيانات باستخدام (: 1122اسامعيإ حممد اليقي، وأخرون ) .1

 ، الريا ، مكتبة العبيكان. 2، ط

(:تصميم بيئة مقرتحة للتعلم التشاركي قائمة عا توظيف 1122إسامعيإ، محدان حممد عا) .8

الشبكي  كرتويناإللالشبكات االجتامعية كيضا  تعليمي اجتامعي لتنمية مهارات التواصإ 

واالجتاه نحو تعلم الكيميا  عرب الويب، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النيس 

(ASEP)اجلز  الثالث، مار 21، ع ، 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6
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(: بعض أخالقيات حمكمي البحث العلمي م  منظور 1120البقعاوي، صالح ب  سليامن) .7

اجلز  الثاين(  211) الرتبية اإلسالمية، جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر، العدد: 

 .1120يوليو

(: برنامج إثرائي لتنمية مهارات البحث العلمي لدي تالميا 1122بال ، ماجدة راغب حممد ) .2

 .  271املرحلة االبتدائية واجتاها م نحوه، دراسات يف املناهج وطرق التدريس، ع

مي عرب واقه العمإ التطوعي يف جما  البحث العل (:1127حريري، هند حس  حممد )  .1

جملة كلية  الرتبية، كلية شبكات التواصإ االجتامعي لطالبات كلية الرتبية بجامعة جدة، جملة

 )اجلز  الثاين(، أبريإ. 272الرتبية، جامعة األزهر، العدد 

(: نموذ  مقرتح للجوالت االارتاضية عرب اإلنرتنل 1121حس ، رحا  أنور حممد ) .21

رسالة ماجستري غري  جيا التعليم واجتاها م نحوه،واعاليته يف تنمية حتصيإ طال  تكنولو

 منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة ع  شمس.

الن  يف املجالت العلمية املتميزة، املجلة الدولية  (:1122حس ، هشام بركات ب ) .22

، 1،العدد 2أستونيا، املجلد-للبحوث يف العلوم الرتبوية، تال 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.3. 

 (: عمليات تكنولوجيا التعليم ، القاهرة ، دار السحا  .1112،يس، حممد عطية ) .21

(: رشوط بحوث تكنولوجيا التعليم، جملة تكنولوجيا التعليم، 1117،يس، حممد عطية ) .22

 (، يوليو.2) 27تكنولوجيا التعليم، سلسلة دراسات وبحوث حمكمة، اجلمعية املرصية ل

(: اعالية املناقشات غري املتزامنة يف موقه ويب تعليمي 1122،يس، حممد عطية وآخرون )  .20

، 21، جملة البحث العلمي يف الرتبية، العدد لتنمية مهارات حإ مشكالت احلاسب اييل

 مرص.  -، القاهرة 0 

م اجلوالت املتحيية االارتاضية يف تنمية (: نموذ  مقرتح الستخدا1122زروك، سيد حممد ) .21

املعراة الينية والقيم اجلاملية لدي الطال /املعلم  بشعبة الصناعات اتشبية بكلية الرتبية 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.6
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وأثرها عىل الدااه املعريف والكيا ة التعليمية لدهيم، املجلة الدولية للبحوث يف العلوم 

 م،1122(، أكتوبر 0( العدد )2الرتبوية، املجلد )

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.4.5 . 

(: البحث العلمي يف الوط  العريب: الواقه 1122السيد، عبد القادر حممد عبد القادر )  .28

 2أستونيا، املجلد-ومقرتحات التطوير، املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية، تال 

 .http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.3، 1،العدد

 والتعلم TRIZ تريز نظريتي عىل قائم حمقرت (: برنامج1127سيد، عصام حممد عبدالقادر ) .27

 جامعة بالقاهرة الرتبية كلية طال  لدى العلمي البحث لتنمية مهارات الدماغ عىل املستند

، 12السعودية، ع – خالد امللك جامعة - الرتبوية للعلوم خالد امللك جامعة جملة األزهر،

 أبريإ.

ية عرب الويب قائمة عىل بعض تطبيقات (: ااعلية بيئة تعليم1120السيد، حممد محدي أمحد )  .22

احلوسبة السحابية لتنمية بعض مهارات البحث العلمي و دااعية اإلنجاز لدى طال  

،   1120الدراسات العليا، جملة تكنولوجيا الرتبية، دراسات وبحوث، مرص، أبريإ 

https://search.mandumah.com/Record/788450 

(: ااعلية توظيف الشبكات االجتامعية عرب االنرتنل 1122ال نويب، هاشم سعيد إبراهيم )  .21

يف التحصيإ وتنمية مهارات  ةاإللكرتونياملصاحبة للمواقه التعليمية وأنامط الرسائإ 

لدي طال   ةاإللكرتونيتشغيإ واستخدام األجهزة التعليمية احلديثة والقيم األخالقية 

 – (ASEP)تكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النيس 

 .ارباير األو ، اجلز  ،20 العدد

 البحث أخالقيات دليإ (:1121) السيد ونيي  جما  البقري؛  اهلل، وعبد ممدوح؛ صواان، .11

 دمياط.ارع  ، املنصورة جامعة العلوم كلية )غري منشور(العلمي
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مؤمتر كلية                              القيم وطرق تعل مها وتعليمها، (:2111العاجز، اؤاد عا، والعمري، عطية )  .12

-17، جامعة الريموك يف اليرتة م  "القيم والرتبية يف عامل متغري "الرتبية والينون

 م إربد ، األردن.11/7/2111

احث العريب (:أخالقيات البحث العلمي وموقف الب1112عبد احلي، رمزي أمحد مصطيي) .11

منها، املؤمتر العلمي العريب الثالث التعليم وقضايا املجتمه املعارص، جمعية الثقااة م  أجإ 

 أبريإ.12-11التنمية، جامعة سوها ، املجلد األو ، 

(: تصميم مقرر عرب اإلنرتنل م  منظوري  خمتلي  1118عبد العاطي، حس  الباته حممد ) .12

ته يف تنمية التحصيإ والتيكري الناقد واالجتاه نحو التعلم البنائي واملوضوعي، وقيا  ااعلي

القائم عىل اإلنرتنل لدى طال  كلية الرتبية جامعة اإلسكندرية، رسالة دكتوراه، كلية 

 الرتبية، جامعة اإلسكندرية. 

اليردي والتعاوين  اإللكرتوين(:ااعلية اسرتاتيجيتي التعلم 1118عثامن، الشحات سعد حممد) .10

يف حتصيإ طال  كلية الرتبية واجتاها م نحو التعلم عرب الويب، جملة اجلمعية املرصية 

 لتكنولوجيا التعليم، املجلد الساد  ع ، الكتا  السنوي.

 ، القاهرة: دار اليكر العريب.1. ط اإللكرتوين(: تكنولوجيا التعليم 1112عزمي، نبيإ جاد ) .11

(: مناهج البحث يف العلوم النيسية والرتبوية، القاهرة، دار الن  1122عالم، رجا  حممود ) .18

 للجامعات.

كيا ة التمثيإ املعريف للمعلومات ونمط التياعإ يف بيئات  (:1128) ييعا، أكرم اتحي مصط .17

،  E-ISSN 1687 – 2215حمكمة  إلكرتونية، دورية Cybrarians Journal التعلم املنت ،

 .1128، مار  02العدد

، القاهرة : اجلامعي(: التجديد يف التعليم 1122الغريب، شبإ بدران، والدهشان، جما  عا) .12

 دار قبا  للطباعة والن  والتوزيه.
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املضبوطة /  ةاإللكرتوني(: أثر التياعإ ب  أنامط ادارة املناقشات 1128اار ، نجال  حممد )  .11

 يفنخيضة عىل التحصيإ واالنخراط املتمركزة حو  املجموعة وكيا ة الاات املرتيعة / امل

 ،2ع،  21 مج مرص،–التعلم لدى طال  كلية الرتبية النوعية، جملة كلية الرتبية بنسيوط 

 .يناير

-Spss(: التحليإ االحصائي للبيانات باستخدام 1122اليقي، اسامعيإ حممد ، وأخرون ) .21

Win الريا ، مكتبة العبيكان.2، ط ، 

(: الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة، كلية التعليم 1122)كلية التعليم الصناعي  .22

 الصناعي، جامعة حلوان.

(: تعزيز ارص اكتسا  املعراة وما ورا  املعراة البيئية لطال  1121الكندري، عا حبيب )  .21

، جملة دراسات اتليج ةاإللكرتونيكلية الرتبية بجامعة الكويل م  خال  املناقشات 

 ، جامعة الكويل.281ة العربية، العدد واجلزير

لدي  اإللكرتوين(:االجتاه نحو التعليم 1121ال ، ذكريا  يي، واجلندي، عليا  عبد اهلل) .22

 أم جامعة جملة السعودية، العربية اململكة –معلمي ومعلامت املدار  الثانوية بمدينة جدة 

 ، يوليو.1، ع1ة والنيسية، مجالرتبوي للعلوم القري

(: معوقات البحث العلمي يف كليات الرتبية 1121املجيد ، عبد اهلل، وشام ، سامل مستهيإ)  .20

بصاللة، جملة جامعة  كلية الرتبية -م  وجهة نظر أعضا  اهليئة التدريسية،  دراسة ميدانية 

 ، دمشق. 1-2، العدد 18دمشق، املجلد 

غري املتزامنة  ةاإللكرتونيناقشات ااعلية استخدام لوحة امل (: 1128حممد، وال  أمحد غريب )  .21

يف تنمية القرا ة اليلسيية واالجتاه نحو مقرر التيكري اليلسيي والعلمي لطال  الدبلوم 

ع  مرص،–جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتامعية  العام بكلية الرتبية جامعة بورسعيد،

 ، أكتوبر. 12: 2، ص ص  2
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األردنية يف تنمية البحث العلمي م  وجهة نظر القادة  (: دور اجلامعة1122مناعي، رانيا) .28

 ، األردن.11جملة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية ( جملد  -األكاديمي  ايها 

(: إعداد البحوث العلمية يف جما  املناهج وطرق تدريس اللغة 1121النمري، حنان رسحان ) .27

بعض اجلامعات السعودية، جملة القرا ة  العربية يف ضو  املهارات البحثية الالزمة يف

 .220واملعراة، ع

(: ااعلية استخدام بحوث اليعإ )اردية/ تشاركية( يف 1121نوجيي، إيامن عبد الكريم كامإ ) .22

تنمية األدا  التدرييس ومستوي التيكري التنما لدي الطال / املعلم  بشعب العلوم يف 

 العدد – (ASEP)ات عربية يف الرتبية وعلم النيس ضو  املعايري املهنية للمعلم ، جملة دراس

 .أبريإ الثالث، اجلز  ،10
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